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 المقدمة:

 ييتميز التفكري االسرتاتيجي عن التفكري التنفيذي ذي الصبغة اإلجرائية وعن التفكري األكادميي ذ

مويل املركب ا من التفكري الشالطبيعة العلمية وعن التكفري السيايس ذي امليزة للمنظمة، بكونه منط  
تراكم نتيجة  ، وإمنا يربزا وال ميكن النفاذ إليه بالبديهة والحدسواملمنهج واملؤطر، ال يكتسب تلقائي  

لتفكري ا ا. إذ  "اتيجيةسرت علم اال مى "اهج عقالنية مختصة تسمعارف وخربات ومبادئ ونظريات ومن
ويوظف  ،االسرتاتيجي هو تفكري متعدد الرؤى والزوايا يأخذ يف االعتبار املايض والحارض واملستقبل

األساليب الكمية ولغة األرقام وقوانني السببية واالضطراد يف فهم املتغريات املستقلة واستيعاب 
الحدس نايئ يعتمد اإلدراك واالستبصار و عالقات األشياء مع بعضها. فهو بالتايل تفكري تركيبي وب

 الستحضار الصورة البعيدة ورسم معامل املستقبل قبل وقوعه.

يعتمد التفكري االسرتاتيجي عىل اإلبداع واالبتكار يف البحث عن أفكار جديدة وتطبيقات ذ إ 
من   الستاراف املستقبل وتحديد اتجاهاته وتحوالته بدال  وذلك وصوال   ،مستحدثة ملعرفة سابقة

االنشغال الكامل بالحارض والتفرغ الكيل ملشاكله التي هي امتداد للاميض. فهو يعتمد التحري 

والتأمل واالستقراء والتفكري واالستنتاج. لذا فهو باختصار ذلك املجهود الذهني الشامل واملمنهج 
رافية وجغ ا من معطيات تاريخيةاستاراف املستقبل وهيكلته االستباقية انطالق  إىل  الهادف

 اوتنبؤ   ااراف  واست اا ميثل عامل إلهام ومرتكز ا واسع  ا معرفي  نرتوبولوجية وعلمية شاملة تشكل رصيد  إ و 
 ميكن االتكاء عليهام لتخيل كل املالمح التي قد يتصف بها أو يجب أن يتصف بها املستقبل. اوافرتاض  

ية البحثية العلمي يف توظيف املنهج لذا يرتكز التفكري االسرتاتيجي عىل أسس وقواعد وأصول البحث

التفكري  ومن ثم فإن ،جاهة التنبؤات الستحضار املستقبلاملناسبة القامئة عىل دقة التوقعات وو 
تقبل التي املس الواضحة صورةالاالسرتاتيجي هو تفكري إبداعي تطويري ينطلق من الحارض لريسم 

ية لخارجية ليتعامل من خاللها مع البنية الداخليعتمد عليها ليحور بنية الحارض وينطلق من الرؤية ا
ويتبنى النظر من األعىل لفهم ما هو أسفل ويلجأ للتحليل التشخييص لفهم حقيقة األشياء بواقعية 

وتبرص. فهو بكلمة واحدة تفكري تحلييل تشخييص وتخطيطي يستقرئ املايض ويستكنه الحارض 
 ويستارف املستقبل.

و لمنظمة أ لواضيع الحديثة التي تالمس الواقع الحايل واملستقبيل تضمن الكتاب العديد من امل
سيام  غناء املكتبات العربية الجال، كذلك يسهم هذا الكتاب يف إ و املختصني يف هذا املأ الباحثيني 

العراقية منها بالرفد العلمي مبا فيه من معرفة عالية ومعلومات تساعد قادة املنظامت يف التبرص 
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رفة املوقف االسرتاتيجي ملنظامتهم من خالل التفكري االستقرايئ والتحلييل للبيئة للمستقبل ملع
ىل إ التنافسية املفرطة(حمر )رفتهم كيفية الخروج من املحيط األ الخارجية والداخلية، كذلك مع

  سواق(.)التفرد والسيطرة عىل األ  زرقاملحيط األ 

، املفهوم، نشأةال) ول التفكري االسرتاتيجيصل األ يتناول الفذ ، إ عار فصال   اربعة منلف الكتاب يتأ 

، ات(بعاد واملهارات واملعوق، فقد تناول )األمناط، النامذج، األ ما الفصل الثاين، أ خصائص(واألهمية، وال
 ناريوهاتيالسف ،ما الفصل الرابعالعنارص(، أ تقنيات، الساليب، أما الفصل الثالث، فقد تضمن )األ 

خاذ القرار ات)، فيام يخص الفصل الخامس فقد تضمن تخاذ القرار(اتيجيات امناط السناريو، واسرت )أ 
توى ما الفصل السابع فقد احأ  ،(واملنطقي املنظميالتفكري )، وقد تناول الفصل السادس (الريادي

فقد  ،سعما الفصل التاأ (، بداع االسرتاتيجياإل )فقد تضمن  ،ما الفصل الثامنأ  ،(بداعيالتفكري اإل )
 يداحال صلما الفأ  ،(القبعات الست يف التفكري)العارش  وقد شمل الفصل ،(لتفكري الرياديا)تضمن 

 هجالتو )إىل  ين عارثا الشار الفصل ، وقد أ الريادي( التخطيط االسرتاتيجي)عار فقد شمل 
نام الفصل بي، (عاملالريادي ملنظامت األ  هالتوج) فقد تناول عار الثالثما الفصل ، أ (االسرتاتيجي

 (.عاملنجاح منظامت األ )تضمن ف خريواأل  عار رابعال
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 ولالفصل األ

 ستراتيجيالتفكير اال
 

 سرتاتيجي : نشأة وتطور التفكري اال وال  أ 

 يجيتسرتاا : مفهوم التفكري اال ثاني  

 همية التفكري االسرتاتيجيا : أ ثالث  

 ا : خصائص التفكري االسرتاتيجيرابع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التفكري االسرتاتيجي التخطيط والسيناريو

 

6 
 

 يجيستراتالتفكير اال

 الخصائص( ،األهمية ،المفهوم ،النشأة والتطور)

 

 واًل: النشأة والتطور التاريخي أ

وكرمه  ،سالمعليه ال ،دم، أبانا آ سبحانه وتعاىل ،سرتاتيجي منذ أن خلق اللهتعد بدايات التفكري اال  
خليفة"  رضعل يف األ وإذا قال َربُك للمالئكِة إين جافته يف أرضِه وذلك بقوله تعاىل : "ليكون خلي

نسان القدرة العقلية عىل التفكري والقدرة الجسدية عىل العمل واإلبداع (. إذ ُمنح اإل 30آية   :)البقرة
 يات كثريةويف آ  ،وقد نادى القرآن الكريم ،واإلدارة الُحرة الختيار أسلوب الحياة التي يقودها تفكريهُ 

وا كيف يف األرض فانظر  قُل سريوا : "اىلإذ قال تع ،وكيف بدأت الحياة وتطورت وارتقت ،التدبرإىل 
التفكري مبا يُحيط بِه من أشياء وأحداث إىل  وآياٌت أُخرى دعته ،(20 : آية " )العنكبوتبدأ الخلق

 (.21" )الحار : آية مثال نرضبها للناس لعلهم يتفكرونوتلَك األ  : "كقولِه تعاىل
األوىل من  املراحلإىل  سرتاتيجيالتفكري اال  تعود البوادر األوىل لنشأةأنه إىل  (2010)العبيدي شار أ  

تثامر ساو  هسرتاتيجي يف الحفاظ عىل وجودالحياة البارية عندما حدد اإلنسان القديم هدفه اال 
 جي معيسرتاتفرص البيئة ومواردها وتجنب مخاطرها وتهديداتها وقد تطور مستوى التفكري اال 

 يف سرتاتيجي يلعب دورا  فعاال ية بدأ التفكري اال الحضارات اإلنسان ء.. ومع بدتطور حياة اإلنسان
ارات الحفاظ عىل تلك الحضإىل  استعامل القدرات الفكرية يف البحث عن وسائل يسعى من خاللها

 ودميومتها.

جزاء أ االسرتاتيجي للقائد حمورايب من خالل ربطه  ففي حضارة وادي الرافدين برز الفكر
ق. م متبعا  يف ذلك نظاما  مركزيا  يف اإلدارة  1751قبل  ةداريإ الياته املتباعدة بوحدة سياسية و و 

امل كافة ستكاومتكن من  ،يسهل الدفاع عنها ةمنتِه بعاصمتِه بابل ليؤمن حدودا  آ وربط حكام والي
جتامعية فضال  عن مسلة حمورايب التي تعد أول دستور وتاريع النواحي اإلدارية والقانونية واال 

 مام يدل عىل وجود فكر اسرتاتيجي للقائد حمورايب يف تلك الحقبة . ، قانوين يف التاريخ
هم ئلدى املرصيني القدماء من خالل بنااالسرتاتيجي  ربز التفكريفأما حضارة وادي النيل 

إىل  لاملكان املناسب له عندما ينتق األهرامات التي كانت تنصب يف خدمة امللك بعد مامته وتوفري
 حني كانت يف ،سيعيشها فضال  توفري الطعام واملجوهرات التي سيتم دفنها معهخرى التي الحياة األ 

عىل مستوى اإلنسانية إذ متثل  اوروحي   اعلمي   انطالقة جديدة ومنظور  االحضارة اإلسالمية نقطة 
لتلك الحضارة يف تقدميها األطروحة العادلة املتمثلة يف تعاليم اإلسالم إلدارة االسرتاتيجي  التفكري
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 : عاىلت ، وقد جاء يف القرآن الكريم قولهمؤكدا  أهمية التفكري ،لحياة اإلنسانية يف املجاالت كافةا
 ،فقط علم وأن القرآن الكريم ليس كتاب ،(176 : آية عراف" )األ "فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

 التفكر. و غريُه ليحث الناس عىل التفكري  ل عىل العلوم كام مل يفتحُه كتاب آخرلكنه فتح العقو 
أصبح أكرث و  ،تميز بتطور الحياة اإلنسانية يف القرن العارينفيأما عرص النهضة الحديث 

ستويات ع التفكري الذي ينبغي أن تتصف به املا إذ ميتاز بكونه أحد أنو االسرتاتيجي  مامرسة للتفكري

سؤولية املإىل  يعود األمر الذي ،القيادية املتقدمة يف الهرم اإلداري مقارنة بغريها من املستويات
الكبرية امللقاة عىل عاتقها يف قيادة املنظمة ويف مواجهة التحديات. أما يف املدة املحصورة بني 

شهدت  إذ، عندما تطورت أغلب األدوات األساسيةاالسرتاتيجي  زدهر التفكري، فقد ا(1990 -1960)
ات وكان الرتكيز عىل الغاي ،السابق( زيادة يف عدد البحوث مقارنة مبا أنجزه يف 1969-1960املدة )

فقد متيزت بالسعة والعمق يف  ،(1979-1970أما املدة املحصورة بني ) ،واألهداف ووسائل تحقيقها
لوجيا والعوامل و هتامم يف املتغريات البيئية والحجم والتكنتجىل ذلك باال االسرتاتيجي  مجال التفكري

 ،االسرتاتيجي ات دراسات كثرية يف مجال التفكرييلتسعينات واييف حني شهدت فرتة الثامنين. املوقفية
مت هاجتامعية وحضارية أسقتصادية ومالية ونفسية و اتجاهات متنوعة ذات فلسفة اوظهرت 

 منفردة أو مجتمعة يف تفسري نجاح املنظامت. 
تويات عدم رتفاع مسايف العرص الحديث كمتغري علمي يف ظل االسرتاتيجي  وظهر التفكري

يف تيجي االسرتا البيئي يف سياق التطور الطبيعي لالسرتاتيجية من مرحلة التخطيط التأكد
يف السرتاتيجي ا مرحلة التفكريإىل  يات ثمسرتاتيجية يف الثامنيندارة اال مرحلة اإل إىل  ياتالسبعين

 ات. يالتسعين
 ن التفكري االسرتاتيجي :من خالل ما تم عرضه نرى أ 

 اإلنسان منذ أن خلقه الله. عتيادي بوجودبشكله اال يرتبط  -1
ت البيئية ريافعال قادر عىل مواجهة املتغ حالة متطورة لبناء منظماالسرتاتيجي  يشكل التفكري -2

 .الداخلية والخارجية
  لتأكد.نه يعمل يف ظل ظروف عدم انظرة توجه مستقبلية، وال سيام أ االسرتاتيجي  يشكل التفكري -3
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 جيستراتيثانيًا: مفهوم التفكير اال

 

املجال  هتامم الباحثني والدارسني يفامن املفاهيم الهامة التي نالت االسرتاتيجي  يُعد التفكري 
ومنها املنظامت السياحية والفندقية الحاجة امللحة للتفكري  ،إذ أدركت الكثري من املنظامت، اإلداري

اليب وهرية يف طرق وأسفهو محاولة إلحداث تغريات ج ،ي ا وعىل مستوى الفرد أو املنظمةاسرتاتيج
ل ال سيام يف ظ ،ستعامل أفكار إبداعية جديدة ومبتكرةاالعمل لجعلها أكرث كفاءة وفاعلية ب

وال  ،ملنظامتمام يحتم عىل ا ،الظروف البيئية املتغرية واملتسارعة واملنافسة الشديدة بني املنظامت
 يم منتجات وخدمات قادرة عىلتباع طرائق وأساليب تفكري إبداعية لتقداسيام الفندقية منها 

ا ال بد من لذ ،من املفاهيم املركبةاالسرتاتيجي  إشباع حاجات ورغبات الضيوف. ومبا أن التفكري
ومبا السرتاتيجي ا مفهوم التفكريإىل  سرتاتيجية قبل التطرقلقاء الضوء عىل مفهومي التفكري واال إ

 وكاآليت :يخدم توجهات البحث 
 

  :مفهوم التفكري -1
ختلفة م عددت آراء الباحثني والُكتاب حول مفاهيم التفكري إذ تضمنت مدلوالت ومعايني لقد ت 

لذا ال بد من توضيح مفهوم التفكري لُغة  وفق  ،ختالف توجهاتهم الفكرية والفلسفيةتبعا  ال 
( ن العربوكام ورد يف )لسا ،إذ يعود األصل يف كلمة التفكري ،القواميس واملعاجم العربية واألجنبية

يف  ليس يل)يُقال  ،قال يعقوب ،املصدر )الفكر( بالفتحو  ،الفكرةإىل  (158 هـ :1308بن منظور )ال 
 أي ليس يل فيه حاجة. ،(هذا األمر فكر

كرة والف ،سم : الِفكررمعنى التفكري التأمل واال إىل  ، فقد أشار(182  :1982 ،أما )مختار الصحاح 

 بوزن ِسكيِت. ،مبعنى كثري التَفكر   ريٌ ورجل نِكي  –بالفتح  –واملصدر الَفكرر 
ام ينب. يف مهمةب الذهن تدبره وأتع التفكر باليشء : ،( التفكري3 : 1988 ،بن كثريا) يف حني أورد 

ن مفهومه واآلخر ومحدد، إذ إ  ،عامأحدهام أن التفكري يحمل معنيني إىل  أشار املعجم الرتبوي
 ننيالثعن اإلحساس واإلدراك الحيس أو يتجاوز االعام يدل عىل "كل نشاط ذهني أو عقيل يختلف 

 .ل"الحكل سبيل أو مجرى من األفكار تُثريه مشكلة قيد ". أما مفهومه املحدد "أفكار مجردةإىل 
 ،كرتف ،يظن ،يحسب ،تعني : "ينوي ، يف )املورد الحديث( بعدة معانوقد ذكرت كلمة تفكري 

يحسب  ،معنى التفكري بأنه "يظنإىل  فقد أشار ،أما قاموس أكسفورد ويفكر... ،يتصور ،يستنبط
 .ويتوقع" ،يقدر ،ويفكر وينوي

ن حول إعطاء مفهوم محدد وذلك لكتاب والباحثو ختلف ا، فقد اصطالحا  أما مفهوم التفكري ا 
 ،اف رئيسةعدة أصنإىل  لذا قام الباحث بتصنيف مفهوم التفكري ،ختالف توجهاتهم وفلسفاتهمال 
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( عىل 1993 ،إذ عرفه )طه أن )التفكري عمليات ونشاط معريف(،إىل  ف األولإذ ذهب باحثو التصني
ستعامل الرموز التي تعكس العمليات العقلية الداخلية أو بالتعبري انظام معريف يقوم عىل أنه "

 ."هي املعاين واملفاهيم واملدركات ومادة التفكري األساسية ،املبارش عنها أو بالتعبري الرمزي
( أنه "نظام معريف مبا يحتويه من استقبال وإرسال للمعلومات Myers،2001بينام رأى )

رى ام يويف بعض األوقات بحامقة "بين األفكار والذي يستعملها يف بعض األوقات بحكمةو 

(Johnson & Writz،2004)الفعالية ،التنظيم ،" املعرفة". 
اف" نواع األهداملعرفة لتحقيق بعض أ  استعاملوُعرف أيضا  بأنه " 

(Portillo&Pstorin،2006 فقد عرفوه 2007 ،خرون( أما )العتوم وآ ) نشاط معريف يعمل "بأنه
كيف لتساعد الفرد عىل الت نية املعرفيةئية معنى  وداللة من خالل البعىل إعطاء املثريات البي

امليزات عىل إعطاء  أنه نشاط معريف يعمل( 2011 ،بينام رأى )حاتم ،"والتالؤم مع الظروف البيئية
ع الظروف م موتساعد الفرد عىل التكيف والتالؤ  وداللة من خالل البيئة املعرفية البيئية معنى  

 . معرفة ما"كتساب الفرد اإىل  "عملية منظمة تهدفَعرفُه بأنه وهناك من 
شار إذ أ ، و عمليات عقلية(التفكري نشاط أ ) نأ إىل  فأشارواأما باحثو التصنيف الثاين 

(Atkinson،etal،1987)  نشاط عقيل يشمل مدى  واسعا  من النشاطات العقلية األخرى "أنه إىل
 سلسلة من النشاطاتهو بينام التخطيط للمستقبل، " ويحدث عند محاولة حل املشكالت ويف

 ا الدماغ عندما يتعرض ملثري يتم استقباله عن طريق واحد أو أكرثالعقلية غري املرئية التي يقوم به
 ا الدماغ عندما يتعرضو أنه "سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم به، أ "خمسةمن الحواس ال

 ،لشما ،السمع ،البرص ،واحد أو أكرث من الحواس الخمسة : اللمس ستقباله عن طريقملثري يتم ا
ستعامل ا( عىل أنه "عملية عقلية داخلية تبدأ بPursat&Rikesh،2005وقدمه ) .والذوق"

نه "عملية إ  ذإ  ،رف جديدة"اكتساب معدمجها مع املعلومات السابقة وات لاملعلومات كمدخال 
 حل أو قرار".إىل  ملعطيات بقصد الوصولعقلية تستهدف التعامل مع مجموعة من ا

ثلُه ر من مظاهر النشاط منه "مظهإ ام وصف باحثو التصنيف الثالث بأن )التفكري سلوك( إذ بين 
 . أو أنه "عملية سيكولوجيةموقف ما" الكائن الحي يف خر ميارسهيف ذلك مثل أي نشاط سلويك آ 

تفكري نه "سلوك رمزي ألن الأ  خرآ تُعنى بصورة أساسية بالسلوك يف موقف ويف مشكلة". بينام رأى 
التفكري  صفوو  فقد ،خرونآ األشياء الكائنة يف البيئة فيعطيها مدلوالت خاصة" أما إىل  يتناول ما يرمز

ويأيت يف مرتبة متقدمة من مستويات النشاط العقيل ونتاج  ،اإلنساين نه "أعقد أنواع السلوكبأ 

وعىل رأسها  ،ويتألف من ثالثة عنارص يف العمليات املعرفية املعقدة ،الدماغ بكل ما فيه من تعقيد
 .وضوع"لخاصة ملحتوى املادة أو املفضال  عن املعرفة ا ،واألقل تعقيدا  كالفهم والتطبيق ،حل املشاكل
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( بأنه Nickerson،1985إذ عرفه ) ،باحثو التصنيف الرابع عىل أن )التفكري خربة ومهارة(وركز  
ية يف مظاهر الخربة املاض"إمعان النظر إىل  وهذا يشري ،تجاه يخدم الغاية"ا"مهارة لتوظيف الذكاء ب

زه فستشارة فكرة أو أفكار ذات طبيعة رمزية ويحاأو هو سلسلة من األفكار أو عملية  ،داخليا  
أنه "التقيص إىل  (Debono،2001وأشار ) ،ستقراء"استنتاج أو اعادة وجود مشكلة وينتهي ب

تخاذ القرار أو التخطيط أو حل رٍض ما قد يكون ذلك هو الفهم أو ااملدروس للخربة من أجل غ

فرد لاملشكالت أو الحكم عىل األشياء أو القيام بعمل ما" أو أنه "الوظيفة الذهنية التي يضع بها ا
 املعنى مستخلصا  إياه من الخربة".

 ،بينام باحثو التصنيف الخامس عدوا التفكري عملية )فهم وإدراك( إذ عرفه )قطامي وقطامي 
كل  إذ ال يصل ،ؤهليه أو يُطلب منه أداعىل التعامل مع ما يعطى إ( بأنه "قدرة الفرد الذاتية 2000

ية مقنعة إثباتات ذاتإىل  ون له رأي شخيص مستندا  بل عليه أن ينتظر ويك ،ليه كمسلامتما يُعطى إ
 .والقدرة عىل هيكلة حلول املشكلة"" أو "فهم طبيعة ما يحيط بالفعل بقبول أو رفض هذا األمر

خرون أن التفكري "معالجة للمدخالت الحسية من أجل تشكيل األفكار ومن ثم إدراك آ وأثبت 
( 2008 ،وعرف )حرير ،قرارات وحل املشكالت"تخاذ المور والحكم عليها بصورة منطقية وااأل 

 دراك وال تتم مبعزل عن البيئة املحيطة".ة واعية يقوم بها الفرد عن وعي وإ التفكري بأنه "عملي
ومن خالل استعراض مفاهيم التفكري نرى أن التفكري عبارة عن "نشاط عقيل معريف منظم ودقيق  

فتحدث  ،لتي يستشعر بها من خالل الحواس الخمسةوغري مريئ ناتج عن وجود املثريات الخارجية ا
 تخاذ القرارات التي ترتجم عىلاحل املشاكل و إىل  عملية فهم وإدراك وتحليل للمعلومات للوصول

  شكل سلوك أو رموز أو أفكار".
 

 سرتاتيجية اال  -2
ة عرب عن فن قيادتي ت( الStrategosاملصطلح اليوناين )إىل  سرتاتيجيةيعود أصل كلمة اال  

والحقا  كانت تعني أحد كبار املسؤولني يف  ،أو تعني القائد العسكري أو الجرنال ،القوات والجيوش
، وقد ال اإلدارةمجإىل  سرتاتيجية بعد الحرب العاملية الثانيةنتقل مفهوم اال . ثم االدولة البيزنطية

 إلدارية يف املنظامت. هتامم بها من متخذي القرارات والقامئني عىل مامرسة العمليات اازداد اال 
سرتاتيجية ال يوجد مفهوم محدد ومقبول قبوال  تاما  من الباحثني يف هذا ونظرا  لحداثة موضوع اال  

 ف مفهوملذا قام الباحث بتصني ،وكٌل حسب توجهاته وفلسفته ،وذلك لتباين آراء الباحثني ،املجال

  : ايلتاالسرتاتيجية إىل عدة تصنيفات وكال
التصنيف األول أن االسرتاتيجية )عملية تخطيط وتحديد األهداف(. إذ عرفها  باحثوإذ رأى 

(Chandler،1962 )ختيار طرق الترصف سية طويلة األمد للمنظمة وا"تحديد األهداف األسابـ



 التفكري االسرتاتيجي التخطيط والسيناريو

 

11 
 

وتخصيص املوارد الرضورية لغرض تحقيق األهداف" أو "أفعال أساسية أو مناذج للوصول لألهداف 
 أنها "خطة موحدة ومتكاملة مصممة لتؤكد أن تحقيق األهداف ممكن،أو  الرئيسية للمنظمة"

أن االسرتاتيجية "أساس فلسفي جديد ينشأ من التخطيط ويعرب عنه بالثورة يف إىل  وهذا يشري
ستقرائية تكون سهلة عندما يتم تحديد مدى االستكشاف ، وهي عملية ااملجاالت الصناعية املتنوعة

السرتاتيجية بأنها "توجه ا( Finlay،2000هود الذهنية املبذولة". ووصف )الخاص بالبيئة ومقدار الج

والطرق واملسالك التي ترغب االسرتاتيجية  مد ومجال املنظمة الذي ميزج بني األهدافطويل األ 
ستعاملها لتحقيق تلك األهداف" وُعرفت أيضا  بأنها "خطة تنظيمية تتفاعل مع البيئة ااملنظمة يف 

 مفهومإىل  (Davisetal،2003. وتوصل )ة من أجل تحقيق أهدافها الُكلية"نظمالتنافسية للم
إىل  افةضمة والتي ستكون مجاال  للمنافسة إ عىل أنها "مداخل األعامل الخاصة باملنظاالسرتاتيجية 

 طرق الحصول عىل املوارد وكيفية توزيعها بني تلك األعامل" .
( Ansoff،1965عملية فكر وتعلم وقرارات( إذ عرفها )ام حدد باحثو التصنيف الثاين بأنها )بين 

جاه تنتجات أو األسواق واتخاذ القرارات االسرتاتيجية وتعدد تشكيلة حقل النشاط وامل"قاعدة ال 
( فرياها "قوة وسيطة بني املنظمة Mintzberg،1979مة" أما )مو وامليزة التنافسية وأثر املواءالن

ة للتعامل مع البيئة" أو "مجمل القرارات التي تنصب رات املنظما  من القراوبيئتها تحتوي أمناط
دات وقوة الوضع الداخيل عىل إيجاد توافق بني متطلبات وفرص البيئة الخارجية مع محد

( االسرتاتيجية بأنها "أفكار وترصفات Macmillan&Tampeo،2000من ) وصف ُكلو  ،للمنظمة"
( االسرتاتيجية أنها "تصور 1999 ،ة" ويرى )املغريبتصور وضامن مستقبل املنظمإىل  معينة تهدف

مبديئ للرؤى املستقبلية للمنظمة ورسم سياساتها وتحديد غاياتها عىل املدى البعيد وتحديد أبعاد 
العالقات املتوقعة بينها وبني بيئتها مام يسهم يف بيان الفرص واملخاطر املحبطة بها ونقاط القوة 

تخاذ القرارات االسرتاتيجية املؤثرة يف املدى البعيد ومراجعتها اهدف وذلك ب ،والضعف املميزة لها
 وتقوميها".

فقد أشار  ،أنها )منافسة وخلق ميزات تنافسية(فرأوا  أما باحثو التصنيف الثالث 
(Bowman،1990)  أنها "إطار يحدد أهداف املنظمة يف مجال تحديد األسعار والتميز باملنتجات إىل

تتمكن املنظمة من بناء مركزها التنافيس ومواجهة قوى املنافسة" أو "الطريقة أو الخدمات بحيث 
تطوير القدرات الالزمة لبلوغ امليزة التنافسية". ويعرفها إىل  التي تهدف بواسطتها املنظمة

(Pitts&Lei،1996االفكار والخطط واألفعال املستعملة ملساعدة املنظمة واألفرا" ) ح د عىل النجا

شكال شاملة لخطط املنظمة للحصول عىل ميزة تنافسية" أو أنها "أ  وتصميم أساس يف مساعيهم
نجاز املنظمة لرسالتها وأهدافها وتسعى لتعظيم املزايا التنافسية تتمثل يف كيفية إ  ،الرئيسة

  .وتخفيض املساوئ التنافسية"
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ا "امتالك إذ عرفت بأنه. (متالك موارداأنها )قدرات تنفيذية و بام عرف باحثو التصنيف الرابع بين 
أو "قدرة  .خرين للدخول للصناعة أو تهديدها"يعيق اآل  ا  تنافسي ا  ستعاملها مبا يحقق مركز اموارد و 

وأشار  .لوجية لديها"و علم واملهارات التكناملنظمة عىل البناء االسرتاتيجي املتميز من خالل الت
(Horngren،etal،2000)  لقدراتها الذاتية مع الفرص يف السوق أنها "كيفية مقابلة املنظمة إىل

لتحقيق أهدافها" أو أنها "عملية تنظيم األفكار ملواجهة حاالت املخاطر وعدم التأكد وتحديد 

د املتاحة فادة من املوار الكفاءة املميزة لل ستعامل ، وبالتايل االفرص املتاحة للمنظمة يف البيئة
ارات التي تحدد طبيعة منظمة ما واتجاهها وارتباط يخت. ووصفت بأنها "اإلطار املؤرش لال للمنظمة"

 ختيارات مبجال املنتجات واألسواق والنمو العائد وتخصيص املوارد يف املنظمة".هذه اال 
  :من لبأنها "كُاالسرتاتيجية  . إذ عرفت()مفهوم شمويل أنه ام رأى باحثو التصنيف الخامسبين 

 ؤالتنب ،االسرتاتيجي العرض  :طوات تشملوتتشكل من عدة خ ،التوجه والتامسك للمنظمة
 ،االسرتاتيجي الخيارو ، مة واملطابقة، واختبار املالءاالسرتاتيجية والبدائل ،وتدقيق املوارد ،االسرتاتيجي

موارد  تطابق بني ىت( أنها "فحص البيئة وتحليلها واختيار البدائل أ Mccarthy،et..al،1975فريى )
ن املخاطر يربرُه الربح وإمكانية تحقيق البدائل" أو أنها "مفهوم املنظمة وأهدافها عند مستوى م

( يقصد Ploy( موضوعة تحدد سياقات وُسبل الترصف ومناورة )Plan)خطة ) 5Psشمويل يتضمن 
مركز أو موضع إىل  ( متناغم األجزاء للوصولPatternمنها التعامل وخداع املنافسني ومنط )

(Position مستقر بالبيئة وتصور )(Perspective ) دراكها وفقا  يُعطي القدرة عىل رؤية األشياء وإ
 ،معقد وتركيب ذو أبعاد ستة أنها "مفهوماالسرتاتيجية  (Hax،1990لعالقاتها الصحيحة، ويرى )

فهي توحيد وتكامل منسق لنمط صناعة القرارات والوسائل األساسية لتكوين الغرض والغاية 
ة ستجابة للفرص والتهديدات الخارجيجال أو قطاع املنافسة واال واألهداف بعيدة املدى وتحديد امل

يف ضوء القوة والضعف الداخيل كوسيلة شاملة لتحقيق ميزة تنافسية ونظام منطقي إليجاد صيغ 
مختلفة للمهام يف املستوى الشامل للمنظمة أو مستوى األعامل أو املستوى الوظيفي وتحديد 

 ،كافة دارتها تحقيقها ألصحاب املصالحإ تصادية التي تروم املنظمة و املساهامت االقتصادية وغري االق
 هداف الرئيسية للمنظمة من خالل اتخاذ القرارات"عملية تحديد األ االسرتاتيجية  ننرى أ ذ إ 

  والتي تهدف لتعزيز موارد املنظمة وتحقيق امليزة التنافسية لها".االسرتاتيجية 
 

 سرتاتيجي :التفكري اال  -3

ة بني مطا  فكريا  يسهم يف تحقيق املواءمدخال  معارصا  ومناالسرتاتيجي  يعد التفكري
اإلمكانات املنظمة وواقع املنافسة ومستقبل املنظمة من خالل دراسة العالقات املنظورة ملختلف 

ديات أحد أهم التحاالسرتاتيجي  األنشطة وتداخالتها مع مجمل األمناط البيئة إذ يشكل التفكري
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ة من ها التنافسي. إذ يُعد أداة تعزز قدرة املنظمة وميزتاإلدارة العليا يف أي منظمة التي تواجهها
 ستعداد الذي يشكل انطالقة للنجاح.اال من  خالل تهيئة قدر

ىل من املواضيع املثرية يف أدبيات اإلدارة ع اواحد  االسرتاتيجي  لقد أصبح مفهوم التفكري
ة متعددٍو خاص إذ عرض الباحثون والكتاب وجهات نظر نحٍو عام واإلدارة االسرتاتيجية عىل نح

هيته ومستجداته الفكرية. ومن خالل تتبع تطور الجدل حول مفهوم ومتنوعة يف التعبري عن ما

  تعاملت مع هذا املفهوم كالتايل :فقد صنف الباحث سبعة مداخل االسرتاتيجي  التفكري
( بأنه "عملية 2008 ،يل(. فقد عرفه )النعيميمارأى باحثو التصنيف األول أنه )تفكري شمويل وتك 

تركيبية ناجمة عن حسن توظيف الحدس واإلبداع والخربة الشخصية للمدير والعاملني يف املنظمة 
إىل  ستنادا  اتجاه الذي ينبغي العمل مبوجبه بهدف التعامل مع البيئة لتحديد الرؤية املستقبلية واال 

صياغة إىل  ( فرياُه "عملية تفكري تهدفBaloch&Inam،2009. أما )منظور شمويل متكامل"
 املوارد برشد لستعامااسرتاتيجية متكاملة ترتبط بالهيكل التكاميل للقرارات املوجهة نحو األعامل و 

 النجاح التي لها فرصة أعظم يف ووعي وتحديد مجال التميز التنافيس وتطوير اسرتاتيجيات األعامل
نتقال ب الذي ميكن املسؤولني من توجيه املنظمة بداية من اال ضافة قيمة للضيف" أو "األسلو وإ 

من العمليات اإلدارية اليومية حتى تكوين رؤية مختلفة للعوامل الديناميكية الداخلية والخارجية 
القا  من منظور نطاستعامل ممكن إلمكانيات التنظيم االقادرة عىل التغيري اإليجايب مبا يضمن أفضل 

 هامل املايض".إساسية عىل املستقبل مع عدم جديد مركز بصورة أ 
يف  تتجىل أهميته ()تفكري معريف عقيل سرتاتيجيام رأى باحثو التصنيف الثاين أن التفكري اال بين 

كونه "عملية املواقف التي تصبح فيها املعرفة ميزة هامة لتحديد الفرص والتهديدات وقضايا 
نام  يكفل اسرتاتيجية البقاء والتطور للمنظامت". بياملستقبل وتأمني التعامل معها بشكل دائم مام

ساس املعريف والفكري ية املتاحة للمنظامت لخدمة األ ( بأنه "البُنى اإلدراكTorset،2001يرى )
لتحديد الخيارات املهمة للتأثري يف املجاالت املختلفة" أو أنه "تفكري عايل الرتبة يوظف املهارات 

املعرفية وفوق املعرفية لتكوين منظور متكامل حول مستقبل املنظمة والقدرات والطاقات العقلية 
 ،من خالل تشخيص مختلف العوامل الديناميكية املؤثرة والحرجة وإعادة تركيبها بأكرث من صورة

 .االسرتاتيجية املالمئة للمستقبل"مام ميكن من رسم التوجهات 
احثو هذا ، إذ رأى ب)تفكري قيادي( تيجيسرتان التفكري اال إىل أ  وأشار باحثو التصنيف الثالث 

"مجموعة عمليات تسمح للقائد والفريق القيادي املساعد  سرتاتيجيأن التفكري اال التصنيف 

بتصميم النواحي الكمية للخطة االسرتاتيجية لتطوير تصور حول كيفية نظرة املنظمة ملدة نهاية 
والقواعد العملية التي تكون طريقة  أنه "مجموعة من املبادئ واألفكار والسياسات وأ  الخطة

 .عاملهم اليومية"يفكرون بواسطتها ودليل يرشد يف أ  للقادة
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 وا التفكري. فعرفا (تنافسي ا  )تفكري االسرتاتيجي  أما باحثو التصنيف الرابع فقد رأوا التفكري 
مات واألفكار و دراكية املطلوبة لجمع وتفسري وتوليد وتقييم املعلبأنه "العمليات اإل االسرتاتيجي 

 ( أن التفكريHelgerson،2007التي تشكل امليزة التنافسية املستدامة للمنظمة". ويرى )
أنشطة ذات  من أجل تكوين ناقد باألفراد مع التفكري املنظمناتج عن "ربط التفكري الاالسرتاتيجي 

أنه بالسرتاتيجي ا ( مفهوم يف التفكريGoldman.etal،2009تنافسية عالية داخل املنظمة". وقدم )

 ا  "نشاط فردي يفيد املنظمة من خالل اكتشاف االسرتاتيجيات التنافسية التي ستحقق موضع
 للمنظمة يف مقابل منافسيها". مهام   ا  تنافسي

. إذ عرف وجهة ()تفكري مستقبيل سرتاتيجيأن التفكري اال إىل  التصنيف الخامس باحثوشار يف حني أ  
"عملية  سرتاتيجي( أن التفكري اال Tavakoli،Lawton،2005) (Johnson،2005)  :من نظره كل

 حيُث يستارف األفراد التطورات املستقبلية، االسرتاتيجي إدراكية تسبق التخطيط أو الفعل
املنظمة أخذين بنظر االعتبار خصائص املنظمة وماضيها وحارضها وبيئتها الخارجية التي تعمل 

فكر عىل أنه "الطريقة التي ياالسرتاتيجي  شارته للتفكريإ  ( يفKaufman،2009فيها" يف حني سلك )
نظرتهم فراد و يه" أو "طريقة تفكري األ بها أفراد املنظمة من أجل خلق املستقبل الذي يرغبون ف

ويركز عىل تكوين  ،ا  نه تفكري استباقي وليس مستجيب تكوين املستقبل لهم ولخآخرين. إ وقدرتهم عىل
القدرة عىل يتضمن التغيري دامئا  و االسرتاتيجي  ن التفكريإ ، لمنظمةمستقبل أفضل ويضيف قيمة ل

 تخيل ما ميكن تحقيقه مستقبال " .
 سرتاتيجيبداعي( فعرفوا التفكري اال )التفكري اإل أنه فأشاروا إىل  أما باحثو التصنيف السادس 

املة متقنة ؤية شولوضع ر االسرتاتيجي  نضاج تصور كامل للماروعبـ"تركيبة من الحدس واإلبداع إل 
مكان عن طريق عمليات غري و أي زمان سرتاتيجيات الواجب تحريرها لتظهر يف االتجاهات واال 

منظمة من التعلم غري الرسمي املهم تنفيذه بواسطة األفراد يف املستويات املختلفة واملتخصصني 
والتخييل الذي يتم ( وُعرف "القدرة عىل التفكري اإلبداعي Mlntzberg،2003يف قضايا مختلفة". )

ستقبل دث يف املن ما يجب أن يحق بتبني وجهة نظر طويلة األجل بشأ ويخل ،يف املنظمة نتهاجها
"منط من أمناط التفكري العام أنه ( 2009 ،بينام يرى )العنزي وصالح ،ستمرار"لضامن النجاح واال 

 كن منوالنقدية التي مت بداعيةارافية والحدسية واالبتكارية واإل يتضمن مجموعة القدرات االست
مبرونة عالية من خالل إجراء مناظرات االسرتاتيجية  دارةيتصف بها من التجول يف محطات اإل 

االختبارية  واملواقفاالسرتاتيجية  ستعامل السيناريوهات والنوافذلبيئية بامعنوية للمتغريات ا

 للمنظمة". فكار جديدة تتجسد بشكل سلوك وتضمن البقاءأ إىل  ية للوصولؤالتنب
( إذ رأى داة لحل املشكالتأ )االسرتاتيجي  أن التفكريإىل  شاروافقد أ  ،ما باحثو التصنيف السابعأ  

(Oshannass،1999 )وإدراك املستقبل ضمناالسرتاتيجية  أنه "وسائل متناسقة لحل املشكالت 
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( فعرفه Boon،2005ما )يات العقلية لألفراد واملجموعة"، أ دارة اسرتاتيجية لجمع الفعالهيكل إ 
"وسيلة لحل املشاكل يوحد املدخل العقالين االقرتايب مع املدخل االبتكاري االفرتاقي أن مثل هكذا بـ

رارات معينة قملفكرين االسرتاتيجيني واتخاذهم عملية تركز بشكل رئيس عىل تحري كيفية فهم ا
ملنظمي داء ا عىل األ ية والذي سيؤثر بشكل كبرييف بيئة شديدة التعقيد والغموض والتنافس

سلوب معني للتعامل ( فعرفه بأنه "أ Oshannass،2006. ثم عاد )استدامة بقاء املنظمة يف السوق"و 

سلويب أ  عىل مستوى الفرد واملنظمة من خالل توحيد استعاملاالسرتاتيجية  مع املشاكل والفرص
 .ار والعقالنية يف عملية التفكري"االبتك

  يتضح لنا اآليت :االسرتاتيجي  التفكري ومن خالل استعراض مفاهيم
 يرجع ذلكو ،االسرتاتيجي عدم تحديد مفهوم موحد من قبل الباحثني والكتاب حول التفكري -1

 اختالف الخلفية العلمية وتعدد االتجاهات للكتاب والباحثني.إىل 
رجي ه خاوأن ،أي يتعامل بأكرث من اتجاه ا  توجه نظامي وليس فوضوياالسرتاتيجي  التفكري -2

 أي يركز عىل الفرص املتاحة. ا  وليس داخلي
عمل عىل ذ كالهام ياستاراف املستقبل إ والتنبؤ و االسرتاتيجي  توجد عالقة بني التفكري -3

 .املشبعةغري جهة التهديدات وإشباع الحاجات موا
عرض  وذلك من خالل ،مواجهة املنافسنياالسرتاتيجي  تستطيع املنظامت من خالل التفكري -4

 .أن تحقق التفوق عىل املنافسني اآلخرينخدمات جديدة ميكن منتجات و 
ة ناتجة عن "عملي سرتاتيجين التفكري اال أ  نرىاالسرتاتيجي  ومن خالل استعراض مفاهيم التفكري 

اسات م السياملستقبلية ورس ةبداع والخربة الشخصية لتحديد الرؤيحُسن توظيف الحدس واإل 
 .والعمل عىل حل املشاكل لتحقيق التفوق التنافيس"ات البيئية والخطط ملجابهة التغري 
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 ستراتيجي:: أهمية التفكير االثالثًا

 

 همية املتزايدة للتفكريعىل األ االسرتاتيجية  لقد ركز الباحثون والكتاب يف مجال
إذ يعمل عىل مساعدة االسرتاتيجية  كونه يعد مدخال  معارصا  من مداخل دراسةاالسرتاتيجي 

نه يُعد  عن أ فضال ، سرتاتيجياتين يف التحضري للمستقبل وإبراز كل ما هو جديد وتصور اال املدير
جميع املستويات اإلدارية من أجل أن التحدي املهم الذي تواجهه اإلدارة العليا يف أي منظمة ل

ح وتطور كري سبب نجا أن التفعىل فقد برهنت تجارب املايض  ،قتدار والقوةتتمتع املنظمة باال 
. من هنا جاءت الدعوات لتغيري منط تفكري اإلدارة العليا من سرتاتيجيات أقسام املنظمة ووحدتهاا

 Fairholm ( ، (1992،سرتاتيجي، فقد حدد كل من )أبو قحفالتفكري اال إىل  التفكري العادي
&Card2009،  (Hamel&Praholad1994)  باآليت :االسرتاتيجي  همية التفكريأ 

ومن خالل  ،ي برنامج للتغيريالتي قد تحدث عند القيام بتنفيذ أ قاومة يساعد يف تقليل امل  -1
 دارية يف املنظمة.املشاركة بني جميع املستويات اإل  توفري فرص

ومبا  ،مكانيات املنظمة وواقع املنافسةيف تحقيق التالؤم بني إاالسرتاتيجي  يساهم التفكري  -2
يقوم عىل دراسة العالقات املنظورة وغري املنظورة ينسجم مع حياة املنظمة كونه يُعد منطا  فكريا  

 لكافة أنشطة املنظمة وتداخالتها مع مختلف األمناط البيئية.
أجزاء  تحقيق املنفعة املتبادلة بنيإىل  يسهم يف اختيار السبل )الطرائق( وفق أهداف )ترمي(  -3

 .التنظيم
 تغرياتها بشكل دائم.ستجابة ووعيا  بظروف البيئة وميجعل اإلدارة العليا أكرث ا  -4

ضال  املديرين عىل الرتكيز ملعطيات البيئة الخارجية يف األمد البعيد فاالسرتاتيجي  يحث التفكري  -5

 .وتشغيليا  يف األمد القريب عن التفكري بها مرحليا  
ا  يف توجه املنظمة كرث تأثري األ االسرتاتيجية  للتغيري الجوهري وتحديداالسرتاتيجي  يدعو التفكري  -6

 كرب يف تحقيق رؤية ورسالة املنظمة. تخصيص املوارد التي لها تأثري إيجايب أيعمل عىلو
ية للمنظمة وربط املهام اليوماالسرتاتيجية  هدافيف إدراك األ االسرتاتيجي  يُسهم التفكري  -7

سرتاتيجية اال  ولوياتتطوير خطط العمل املستندة عىل األ ويقوم ب ،باالسرتاتيجيات طويلة األمد
 .اتيجيات التي تدعم رسالة املنظمةسرت يز اال وتعز

كالت وتحسني جودة ونوعية العمل وإيجاد حلول ابتكارية حاسمة يعمل عىل حل املش  -8
بتعاد عن الطرق واألفكار التقليدية يف تطوير األنظمة وتحقيق التصميم التنظيمي من خالل لال 

 .والداخلية للمنظمة بيئة الخارجيةدراك البتكار واإلبداع التنظيمي وفهم وإ اال 
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اق واالستاراف منهجية يف االستبيسهم يف بلورة فكر اسرتاتيجي كمرجعية االسرتاتيجي  التفكري  -9
ل أزمات وكوارث( والتي يتعذر تحمحداثه )بل أن تتفاجأ يف أ ستحضار املستقبل للمنظامت قوا

 .ؤ واستعداد سابقنيخطارها من دون تهيأ 
إيضاح الرؤية وترتيب األولويات وإنقاص نسبة الخطأ يف االسرتاتيجي  يُسهم التفكري -10

حسن التفاعل مع األحداث والوقائع فضال  عن التحديث والتطوير املستمرين وتطوير القدرة عىل و 

 تشكيل املستقبل.
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 ستراتيجي: خصائص التفكير االرابعًا

 

لذا  ،لتعقيدة شديدة التغيري ومتتاز باتعمل املنظامت يف العرص الحايل يف ظل بيئة تنافسي
فاعلية اءة و يتحتم عىل املنظامت أن تتصف مبجموعة من الخصائص ليك تواجه التحديات بكف

فة ن املنظامت التي تنجح يف معر وأ  ،ستمراريتها ومتيزهاللحفاظ عىل اخرى مقارنة باملنظامت األ 
ا وتحقق تاز مبيزة تنافسية عن نظائرهدارتها سوف متيف إ االسرتاتيجي  خصائص التفكري ستعاملوا

 .ن فاعلية يف اتخاذ قراراتلها قدرا  مهام  م
يام بينهم تتقارب وتتباعد فاالسرتاتيجي  لذا حدد عدد من الكتاب والباحثني عدة خصاص للتفكري

 ،( )yousie 2006) (liedtka 1998)  :من وذلك الختالف توجهاتهم الفلسفية إذ حدد كل
Harrison & caron 2009 ) تيةالخصائص اآل:  

  ن نحو البدائل التي ماالسرتاتيجي  ذ يوجه متخذ القراراتاالهتامم بالغايات واملقاصد إ

 املستقبل عىل ضوء القرارات الحالية. املمكن تعبئة مؤرشات

 ةيعمل عىل انتهاز الفرص الذكية من خالل التفكري يف الوقت املناسب يف رسعه االستجاب 

 .الفرص املنظمة أو االندفاع نحو

 اطا  منلية ملتخذي القرار مع التفكري اإلبداعي مام يحقق أ يعمل عىل مامزجة القدرات العم 

 .فكريية للظواهر واملشكالت املنظمةت

 فسني جية يصعب عىل املنايعمل عىل تطوير الطاقات التنافسية ويحقق مناورة اسرتاتي

 .اخرتاقها

 كد.وف التغيري وعدم التأسبة يف ظل ظر يتم اتخاذ القرارات املنا 

 من كافة املستويات اإلدارية يف املنظمة إذ إنه ليساالسرتاتيجي  ميكن تطبيق التفكري 

 .حكرا  عىل القيادة العليا

 ع املعايري تحليل ووضفكار املتولدة من خالل الملنهج العلمي يف عملية اختبار األ استعامل ا

 .رجية وموارد املنظمةالبيئة الخا متها معءفكار ومال لوزن تلك األ 

، (Gilmore 2008)، (Amitabh&Sahay 2007)  :من واتفق كل
(Kutschers&Ryan2009عىل عدد من الخصائص للتفكري )  ل والتي تتمثاالسرتاتيجي

 باآليت :

 .يعد طريقة لتقييم ورؤية وخلق املستقبل للقيادات العليا 
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 .يعمل عىل متابعة التطورات البيئية ومواكبة التغيري 

 ة متكاملة وتحديد تفاصيلها ووقت إنجازهايقوم بصياغة اسرتاتيجي. 

  الرؤية هدراك هذاملستقبلية وتحديد خطط تفصيلية إل يركز عىل تصور رؤية املنظمة. 

  استعامل الحدس للتعامل مع القضايا الصعبة واملعقدة ومحدودية املعلومات ودرجة

 الغموض العالية.

، (Mitchell 2010:3)، (Tavakoli&Lawton2005) ،(2008 ،)الكبييس  :من كلبينام حدد 
  :يتميكن إجاملها باآل االسرتاتيجي  خرى للتفكري( . خصائص أ 2016 ،)الكرخي

  دة أو كار يف البحث عن أفكار جديبتتفكري افرتاقي أو تباعدي العتامده عىل اإلبداع واال

لتخيل فوق العادية ل اتقدر إىل  سابقة إذ يحتاج اكتشافه لتطبيقات مستحدثة ملعرفة
 .والتصور وإدراك معاين األشياء

  ل قبل ستبصار واإلدراك ورسم مالمح املستقبكيبي وبنايئ يعتمد عىل الحدس واال تفكري تر
  .وقوعه

 ه من نطالقاعتامده عىل الرؤية الشاملة للعامل املحيط وربطه األجزاء و تفكري منظم با

 .ت يف تحليل الظواهر وفهم األحداثالكليا

 باملستقبل عامل املجهول والتنبؤ خرتاقفاؤيل يؤمن بالقدرات العقلية يف اتفكري إنساين وت. 

 رار ألصاب مستة بني األضداد وأن البقاء واال تفكري تنافيس يؤمن أنصاره بشدة املنافس

 .تشاف املعرفة وتطبيق أفكار جديدةكالعقول ممن يسبقون اآلخرين يف ا

  ألنه يبدأ من املستقبل لرسم صورة الحارض. صالحيا  تفكري تطوري أكرث منه إ 

 واقعي. ، كُيل، والزوايا تفكري متعدد الرؤى 
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 بين التخطيط االستراتيجي  ةا: العالقخامًس

  ةاالستراتيجي ةدارإلوالتفكير وا
 

ة دار جي واإل اتيجي والتفكري االسرتاتيبني هذه املفاهيم التخطيط االسرت  ةالعالق ةلفهم أفضل لطبيع

  :ة لتعريفها كام ييلننا بحاجفإ ةاالسرتاتيجي

هدف الإىل  ولجراءاته للوصفكري متسلسل يف خطواته ومنظم يف إ هو ت  :التفكري االسرتاتيجي -1
ميع ري يف جوالتفك ةجميع الخيارات املمكن ةوبعد دراس ةطار من الرتاكمياملنشود يف إ

ويعد  ةتاجينقى أنواع التفكريوأكرثها إ يعد أر  . والتفكري االسرتاتيجيالسيناريوهات املحتملة
 املبدع. من سامت القائد ةسم

   :ةاالسرتاتيجي ةدار اإل   -2
طار قبل يف إتركز عىل املست وهي .ةعملي ةله بصيغ ةللتفكري االسرتاتيجي وترجم فهي تعد تطبيقا  

ة دار اإل  لذات التأثري عىل مستقب ةعن اتخاذ القرارات الرئيس ةيف الوقت نفسه هي عبار و  الواقع،
.. ةيف ظل بيئتها املتغري  ةالتعليمي ةدار اإل  والتي تعمل عىل تحقيق االستخدام األفضل ملوارد ،التنعليمية

 ةالرؤي لتحديد قودت ةملا سبق تعريفه يعد عمليات منظم ةضافلتخطيط االسرتاتيجي فهو إ ل ةوبالنسب
 هداف.ه األ ة تحقيق هذوكيفي ،ةوأهدافها االسرتاتيجي ةللمنظم ةاملستقبلي

ة فهو السرتاتيجيا ةدار وصل بني التفكري االسرتاتيجي واإل ال ةيعد حلق يفالتخطيط االسرتاتيجذن إ  -3

 ةجوانب القو  وهو الذي يحدد ،مشاريع وبرامج ونشاطات وسياساتإىل  فكارالذي يحول األ 
ة الدستور املعلن وهو الذي يجعل من القيم واملبادئ ،ةواملخاطر املتوقع ةوالضعف والفرص املتاح

 ة.التعليمي ةدار ة يف اإل الحاكم ةخالقي واملرجعياأل 

 ةدار اإل  الفرق بني مفهوم ةميكننا معرف "أنسوف وديكالرك وهايز" ليهذهب إ ماإىل  اواستناد   -
وليس  ،ة مدخال  للتخطيط االسرتاتيجيدار والتخيطيط االسرتاتيجي حيث تعد اإل  يةاالسرتاتيج

عند  ةاتيجياالسرت  ةدار تتوقف اإل  بينام ال ةتحليلي ةالسرتاتيجي عمليالعكس. ويعد التخطيط ا
 .عمل التحليل ولكنها تهتم أيضا باألداء
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 الفصل الثاني

 

  : أمناط التفكري االسرتاتيجيوال أ 

  : مناذج التفكري االسرتاتيجيثانيا  

 بعاد التفكري االسرتاتيجي : أ ثالثا  

 املهارات واملعوقات  :رابعا  
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 ستراتيجيالتفكير اال

 المهارات والمعوقات(، األبعاد، النماذج، )األنماط

 اتيجي:االستر نماط التفكير: أواًلأ

مناط أ  إذ تعددت، االسرتاتيجي مناط التفكرييطرح الباحثون والكتاب آراء متعددة حول أ 

ذلك وفقا  اتيجيون و سرت وضاع التي يواجهها اال بتعدد املواقف والحاالت واأل االسرتاتيجي  التفكري
تالف املستلزمات خفضال  عن أن اختالف األمناط التفكريية يرتبط باو االسرتاتيجية  ختيارهم للبدائلال 

 .علوماتية الرضورية التخاذ القرارامل
)الصفة  ن نفهم ما يقصد بالنمطسرتاتيجي، يجب أ مناط التفكري اال قبل الخوض يف معرفة أ 

 الحداثة(.إنجازه بدرجة يف التميز و تم   معينا  التي تجدد عمال  
يم الطريقة التي يستقبل بها الفرد املعرفة واملعلومات والخربة وكيفية تنظإىل  ويشري منط التفكري

وترتيب هذه املعلومات والطريقة التي يتم فيها تسجيل وترميز ودمج املعلومات واالحتفاظ بها 
لصوري التي متثل أسلوبه التعبريي الحيس أو شبه اثم يسرتجعها بالطريقة املعريف. ومن  هيف مخزون

توى فنمط التفكري ليس مس ،هفرد ذكاءو بطريقة رمزية، ويعد منط التفكري طريقة يواجه بها الأ 
نواتج  حد( "منط التفكري بأنه أ 1987 )الحمداين، ذ عرفإ الذكاء بل طريقة الفرد يف استخدام الذكاء. 

 اموتركيب التصورات". أ  ،، االستدالليدة منها : التفكريمور عدالعقل إذ يتمخض عن العقل أ 
نه تلك "العمليات العقلية واملعرفية التي يستخدمها القائد لحظة فقد عرفه بأ  (2003 ،ةالحراحش)

النظر للمشكالت التي تستوجب اتخاذ القرارات ويتطلب التعامل مع هذا البعد استحضار الحالة 

 .قة متناهية"الفعلية التي يجابهها القائد بد
 ايل :تثالثة أصناف كالإىل  االسرتاتيجي مناط التفكريأ  تصنيف ما تقدم ميكنإىل  ستنادا  ا

واتخاذ يجية االسرتات سرتاتيجي : وفق أساليب اختيار البدائلمناط التفكري اال ، أ ولاأل التصنيف  -أ
 ايل :تكالاالسرتاتيجي  القرار

جل من أ  اكم املعريف والنظرة الكليةفكري للرت يستعمل هذا النمط من الت : منط التفكري الشمويل -1
 لتكرار والتحقق.نتائج نهائية قابلة لإىل  الوصول

ته بذلك عىل خرب  طار العام للمشكلة معتمدا  لنمط إىل أن القائد يهتم بتحديد اإل ويشري هذا ا
ذ يغلب إ ة. فطر املشاكل املستهدوامل املؤثرة يف املشكلة وصياغة أ ولويات العيف تحديد أ  املرتاكمة

ابة يف وضع االستجاالسرتاتيجية إىل  مع الخياراتاالسرتاتيجية  عىل تعامل القيادات ةعنرص الرسع
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ول واستيعاب معاين الرموز وما تؤ الحلول وتعتمد دقة الحلول عىل مهارات القائد العقلية يف فهم 
 ليه من عالقات احتاملية.إ

اس الرتاكم سمنط التفكري الشمويل إذ يقوم عىل أ ا النمط مع منط التفكري التجريدي : يتفق هذ -2
در حساس العام املصذ يشكل اإل د يف فهم املشكالت وتحليلها ضمن إطار الحدس إ املعريف للقائ

ار الكمي مكانة طومات التي يستند عليها لرتكيب األفكار واملفاهيم ال يشغل اإل املهم للبيانات واملعل

ن واحد والتي التعامل مع موضوعات متعددة يف آ إىل  ادةمهمة يف تحديد الخيارات ومييل الق
السرتاتيجي ا يف نفس الوقت ويقرتب هذا النمط من التفكري من مفهوم التفكري مجردا   تتطلب تفكريا  

ري الجذري ملسار الوضع القائم. إذ إن التفكري فيام يجب أن يحصل يؤدي للتفكري القائم عىل التغي
لجديدة تعد حاالت معقدة يغيب يف أغلب ن الحاالت اإذ إ للمنظمة،  دوار الجديدةيف صياغة األ 

 .االسرتاتيجي حيان للبيانات ومعلومات مهمة خاصة بها عن متخذ القراراأل 
إىل   ينظرجاميتاساس الفكر الرب يعتمد هذا النمط من التفكري عىل أ  منط التفكري التشخييص : -3

جراء إ  بديل املناسب ملعالجتها من خاللاختيار ال وبالتايل ،سباب املشكلةحقيقة األشياء ويشخص أ 
 ومن ثم تشخيص عوامل اتخاذ القرار كام يعمل ،هادصدبتحليل دقيق للمشكلة املراد اتخاذ قرار 

ائل اسرتاتيجية اختيار بدليها العالقات السببية وتبويبها لغرض عىل التنبؤ باملحصلة التي تؤول إ
 ات عند حدوثها.لدرء املتغري  خرى للطوارئرئيسة وأ 

يف  ليه منط التفكري التشخييصنفس ما ذهب إإىل  يذهب هذا النمط منط التفكري التخطيطي : -4
هنا السرتاتيجي ا ذ يركز املفكرإ ، رض الواقعز عىل تحقيق معايري التفكري عىل أاختالف طبيعة الرتكي

رص املرونة نسمح لعن نأ بشكل أقل عىل حتمية توفر جميع األسباب الكامنة وراء املشكلة إذ ينبغي 
جل اتخاذ القرار. حرصها من أ  و األهداف املزمعيف تحديد األسباب ومصادر املعلومات أو الحلول أ 

وضوعات فكري منها التعامل مع املالتخطيطي عىل سياقات عامة يف الت - ويتفق النمطان التشخييص
ج وفق عالقة سباب بالنتائتيح ربط األ العرض البياين مام يرقام و لغة األ إىل  و املشكالت التي تخضعأ 

 منطقية بينهام.
 سرتاتيجيةوفق الرؤية اال االسرتاتيجي  مناط التفكريالتصنيف الثاين : أ  -ب

 تني هام :ساسيركيزتني أ إىل  يشكل هذا النمط منهجا  يستند
النمط التحلييل : من رواد هذا النمط أرسطو وتوما اإلكويني وبرتراند إذ ركز هؤالء الفالسفة  -1

 همية املعرفة الحسية واملبارشة يف تشكيل قاعدة التفكري عند متخذي القرار يف هذا السياقعىل أ 

توجب املشكلة باعتبارها أبسط وحدة للتفكري يسإىل  ينظراالسرتاتيجي  ن هذا النمط من التفكريفإ
م النمط سعنارصها الكلية والجزئية، ويتإىل  منه من خالل الحقائق املتوافرة للقيام بتحليلها

ن أ  فضال اتيجية االسرت  تبني املواقف العلمية يف تحديد الخياراتإىل  التحلييل بالواقعية التي تدعو
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منا هي صورة ذهنية لليشء املعروف بذاته. ويعد النمط إ  ،القرار واملعرفة التي يحملها متخذ
وقد  ،لييلضمن النمط التحلهذا املدخل إذ يقسم ألمناط تعرب عن مقاصد اسرتاتيجية  العقالين قرينا  

 ايل :تأربعة أمناط وكال (Charles &Raymond ،1986) ذكر

انات ال يف حالة توفر كافة البيال يتحدد إ االسرتاتيجي  ن القرار : يُعتقد أ العقالنية الحقيقية -أ

 املوضوعية املتعلقة بهذا القرار.

االسرتاتيجي  ئل اختيار البديلداتية : يستند هذا النمط يف التفكري عىل تحديد وساالعقالنية األ  -ب

  النتائج املتوقعة.إىل  للوصول

العقالنية املعرفية : يقوم هذا النمط من التفكري عىل استعامل نظام تقييم خاص وتوظيفه  -ت

 .املثالية من قبل متخذي القراراالسرتاتيجية  الستهداف الخيارات

 امية تعرب عن سياسة شاملةخطوات نظ العقالنية اإلجرائية : يعتمد هذا النمط عىل تقديم -ث

تتم من خاللها معالجة التوافق بني مقدمات املشكلة املراد حلها ومقدار العواقب املرتتبة عليها 
ومن أبرز املشاكل التي تواجه هذا النمط كيفية اختيار مصدر البيانات واملعلومات فضال  عن عدم 

ئج الغموض يف النتامكانية معالجة أو عدم إموضوعية تلك املصادر ومشاكل القصور يف التنبؤ 
 و مقدمات املشكلة.وضعف تقدير األسباب أ 

همية موازية للنمط التحلييل فضال  عن كونه  : يحتل هذا النمط أ النمط الرتكيبي )التأليفي( -2
ن منطي ح  أ ويال ، التي مل تقع ضمن النمط التحلييلاالسرتاتيجية  استكامال  ملسار اتخاذ القرارات

 اقع امليداين فرناهامما يف الو لييل والرتكيبي يبدوان للوهلة األوىل منفصلني عن بعضهام، أ حالتفكري الت
دراك حيس يكون فارغا  "اإلدراك العقيل دون إ   :قالحيث ، (Kan،1981ذلك )إىل  شارذ أ إ  ،نيمتالزم

ادة عإذ يقوم التفكري الرتكيبي عىل إ ، عمىن اإلدراك الحيس دون إدراك عقيل يكون أ إ و ، أجوف
رتاتيجي االس جزاء الصور وتركيبها وفق مضمون جديد ويأخذ دور الداعم للتفكريتكوين وتجميع أ 

ر إلنتاج مثري خبيئية املتصلة بعضها مع البعض اآل إذ يتناول القدرة عىل تركيب ووضع املثريات ال
هارة م، نظيممهارة الت، ولوياتدة مهارات تتمثل مبهارة تحديد األ ويوظف يف هذا النوع ع، جديد

مهارة املالحظة الفعالة ويدعمه بذلك التفكري الحديس والتأميل ، مهارة طرح الفرضيات، االستنتاج
 .ييل لرسم صورة نهائية ملا ينبغي أن تكون عليه املنظمةواالستبصاري والتخ

 

 وجية :لو وفق الرؤية الفساالسرتاتيجي  التصنيف الثالث : أمناط التفكري -ج

، ا  وعصبي ا  ليعق ا  نظاماالسرتاتيجية  دارةمن وجهة نظر علامء اإل االسرتاتيجي  ذ القرارتعد عملية اتخا 
كس طبيعة العقل وتركيبه يع وأن فهم ،ويقف وراء هذا النظر رؤية ثاقبة لوظائف الدماغ وعملياته

 فراد. واقع اختالف أمناط التفكري بني األ 
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الفكرية الفص  أثناء نشاطاته الذي يستعملاتيجي االسرت  ختالف القائداباالسرتاتيجي  يختلف القرار
وعىل  ،ن معا  )التفكري التكاميل(االثنا من الدماغ أو يستعمل ىيرس ى من الدماغ أو الفص اليمنال

  ىل ضوء هذا املنهج تكون كالتايل :عاالسرتاتيجي  مناط التفكريهذا األساس فإن أ 
 التوصل الستنتاج ما أو معرفة جديدة  : عملية استدالل منطقي تهدفستنباطيالتفكري اال   -1

 عتامد عىل فروض أو مقدمات موضوعية ومعلومات متوافرة علام  أن هذا النوع من التفكريباال 

 من الدماغ. ىيرس يكتسب خصائصه من عمليات الفص ال
تتجاوز  استنتاجات أو تعميامتإىل  ستدالل عقيل تهدف للوصول : عملية استقرايئالتفكري اال   -2

ويرتبط هذا النمط من  ،دلة املتوافرة أو املعلومات التي تقدمها املشاهدات املسبقةحدود األ 
 من الدماغ. ىيمنيقا  بعمليات الفص الالتفكري ارتباطا  وث

تنباطي تكامليا  إذ يجمع بني التفكري االسستداليل : يعد هذا النمط من التفكري منطا  التفكري اال   -3
 .ى من الدماغيرس ى الفص المنيالفص ال ستقرايئ أي يستعملواال 

هتامم طور اال ت وقد ،اتيالنمط من التفكري يف بداية السبعين التفكري فوق املعريف : ظهر هذا -4
اتيجيات رتباطه بالذكاء والتعلم واسرت وال يزال يلقى الكثري من االهتامم ال  ،ياتبه يف عقد الثامنين

ظيفتها و   "عبارة عن عمليات تحكم ُعلياريفتخاذ القرار. ويعرف التفكري فوق املعوا حل املشكله
التخطيط واملراقبة والتقييم ألداء الفرد يف حل مشكلة أو موضوع" أو "أعىل مستويات النشاط 

 جي.سرتاتيستعراض أمناط التفكري اال ومن خالل ا ،الذي يبقى عىل وعي الفرد لذاته" العقيل
ومنط التفكري  ،ومنط التفكري التجريدي ،مويل)منط تفكري ش  :نرى أن التصنيف األول ألمناط التفكري 

فتعد  ،ثالثةمناط الثانية والاأل  أما ،تفكري رئيسة مناط، ومنط التفكري التخطيطي(. تعد أ التشخييص
 .ياالسرتاتيج خاصة أو رئيسة للتفكري ا  مناطوليست أ االسرتاتيجي  داعمة للتفكري ا  مناطأ 
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جي:االستراتي : نماذج التفكيرثانيًا

ها أظهرت الدراسات والبحوث التي قدماالسرتاتيجي  من خالل التتبع التاريخي لنشأة التفكري 
ة الخارجية يجي عدة مناذج تتباين يف تصورها تبعا  لتباين البيئتن للتفكري االسرتاون أ الكتاب والباحث

ا نظمة وأهدافهرسالة املإىل  ضافةما يحيط بها من فرص وتهديدات باإل والداخلية للمنظامت و 
ار رؤية طيف إاالسرتاتيجي  ن تعرب عن التفكريإذ تحاول هذه النامذج أ  ،وأخريا  موقعها التنافيس

يت :ومن هذه النامذج اآل ، مفاهيمية وتحليلية

  ( :Liedtka،1998منوذج )أ  -1
 منوذج معتربة التفكري( هذا األ Leidtka( اقرتحت )Mintzberg،1994اعتامدا  عىل آراء ) 

اشتمل النموذج عىل خمسة أبعاد تضمنت :  ،محددة طريقة خاصة ذات خصائصرتاتيجي االس
وجهة( إذ ميكن والفرضيات امل، التفكري يف الوقت، التفكري الفريص، االسرتاتيجي القصد، دراك النظم)إ 

 ،ا  نظميوجعله تفكريا  اسرتاتيجيا  ماالسرتاتيجي  فراد للتفكريخالل هذه األبعاد تطوير قدرة األ  من
 ( :1كام هو موضح يف الشكل )

 1( للتفكري االسرتاتيجيLiedtka( أمنوذج )1شكل )

1 Source: Liedtka،Jeanne M.،(1998) ،Strategic Thinking: canitc be taught ? Published by Elsevier Science Ltd.، Pergamon، 

Long Range Planning،Vol.31،No.1،Britain،P.122. 
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 ( Grundy&Wensley،1999منوذج )أ  -2
دراك والذهن يعتمد عىل قدرات اإل االسرتاتيجي  ( منوذجا  للتفكريGrundy&Wensleyقدم ) 

من  ا  منوذج يشكل هرما  مكونن األ إ  ،االسرتاتيجية فشل الخطةإىل  هاملها يؤديا ما تم إوالتي إذ
من  واألبعاداالسرتاتيجي  التفكريإىل  وميثل كل بعد منها مرحلة مهمة للوصول ،أبعاد خمسة

، الرؤية، سرتاتيجياال  الخيار، تحليل العالقات السببية، االسرتاتيجي القمة متثل )التحليلإىل  القاعدة

 (.2وضح يف الشكل )سرتاتيجي( كام هو مالسلوك اال 

2سرتاتيجيلتفكري اال ل( Grundy&Wensleyمنوذج )أ  (2) كلش 

 ( Oshannassy،2000منوذج )أ  -3

( أمنوذجا  من أربعة أبعاد مع إجراء Oshannassy،2000( قدم )Liedtkaعتامد عىل أمنوذج )باال  
همية تأثري املدخالت القابلة أ كد ( إذ أLiedtkaمنوذج الذي قدمتُه )بعض التعديالت عىل األ 

2 Source: Torset،C.،(2001)،Strategic Thinking:Why?،What? And How An Organizational Model of Strategic 

Thinking،P18. 
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التفكري ، رتاتيجيةاالس النية، والتي تضمنت )النظرة الشاملةاالسرتاتيجي  للتكيف يف عملية التفكري
 (.3) كري( كام هو موضح يف شكلاملشرتكون يف عملية التف، يف الوقت

 3( للتفكري االسرتاتيجيOshannassy( أمنوذج )3شكل )

 ( Kindler،2002منوذج )أ  -4
فكري التزايدي الت، ولساسيني األ أ عنرصين  منيتكون االسرتاتيجي  ن التفكريمنوذج فإطبقا  لهذا األ  

خطوة( وأن حالة الفشل ال تشكل  –تحسني املستمر )خطوة الذي يتخذ خطا  واحدا  من حاالت ال
 أما الثاين : التفكري التحوييل الذي يتحدد بتقديم تحوالت جديدة ،املحددةاالسرتاتيجية  يف ا  تراجع

(.4) موضح يف شكلهو واقع جديد يحقق قفزة نوعية يف املنظمة. وكام إىل 

3 Source: Oshannassy ،T.(2000)Models and methofdlogy to study strategic thinking in Australian public:9. 

الستراتيجية
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 )ابتكارات خطوات التحسني املستمر(
)ابتكارات فرص جديدة لتحسينات جذرية، تجديدية(

دراكاملستوى االعتيادي لل 
4سرتاتيجيلتفكري اال ( Kindler) منوذجأ ( 4) شكل

 ( Vandi،2003منوذج )أ  -5 
امل إذ تم عي يهتم بتصميم الحلول ملشكالت األ الذاالسرتاتيجي  منوذجا  من مناذج التفكريإذ يعد أ  

 ايل :تالعمليات الفكرية عىل وفق هذا األمنوذج عىل ثالث مراحل وكالتوزيع 

وتحديد  فكار واملواردة األ االنطالق : إيجاد حلول غري تقليدية إذ تشكل هذه املرحلة بداية توليفي -أ

 نجاز.قات العمل واالتصاالت وتوقيت اإل عال 

 تتصف بالشمولية وتقدير ما ميكن إنجازه وما هي جة لقدرات فكرية استثنائية : الحاالتخطيط -ب

املعلومات التي ميكن من خاللها تعاظم املنفعة واملوارد.األساليب و 

4 Sorce: Kindler،Herb(2002)،Clear and Creative thinking، Boston،p.8 . 
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فكار يف توجيه املشاعر الستنتاج حلول للمشكلة األ  تصميم الحل : االعتامد عىل مساهمة -ت
( 5) املبحوثة. وكام موضح يف شكل

 5سرتاتيجي( يف التفكري اال Vandi) يبني أمنوذج( 5) شكل

5 Surce:Vavdi،Martin،(2003)Desiging Sdution for Businessproblem 

 http//www.vand:4310.net:2xd.  
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 ( Boon 2005 (ج أمنوذ  -6
يرى ذ الرؤية(. إ  ،بتكاراال ، املنظمبعاد )التفكري ة أ ذي ركز فيه عىل ثالث( إمنوذجه الBoonقدم ) 

. (7كام هو موضح يف شكل ) ،يف مضمونهااالسرتاتيجي  أنها تشكل التفكري

 (6) شكل
 6جيسرتاتيللتفكري اال ( Boonأمنوذج )

 ( Yousie 2006منوذج )أ  -7

( عملية خطية تدريجية تبدأ أوال  بتحديد القضية ثم Yousieمنوذج )يف أ االسرتاتيجي  ُعد التفكري 
رحلة خريا  موأ ، مرحلة تقييم البدائل )ملاذا(إىل  ومن ثم التوجه، نتقال بتحليل الحالة )ماذا(اال 

لية غري ديناميكية ومتكررة وأيضا  ال خطية العمالتطبيق )كيف( ويف بعض األحيان تكون هذه 
.(7. كام هو موضح بالشكل )وأحيانا  أخرى تكون فوضوية

6 Source: Boon،Ingrid(2005)Improving strategic thinking:A multilevel approach،emerald،leadership&organization 

development،Vol.26،No.5،p.340. 

dell
Highlight
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Highlight



التفكري االسرتاتيجي التخطيط والسيناريو

32

 7سرتاتيجيلتفكري اال ( Yousie) منوذجأ  (7) شكل

7 Source: Yousie،Kevin E.،(2006)،What?How?A framework for Strategic Thinking ،I CD.D،Banff Centre،Ibid،P.9. 

dell
Highlight

dell
Highlight



التفكري االسرتاتيجي التخطيط والسيناريو

33

 ( Tampa،2007منوذج )أ  -8
 عاملرات األ بني البيئة التنظيمية وقرايعتمد التفاعل االسرتاتيجي  منوذجا  للتفكري( أ Tampaوضع ) 

(. 8) ( كام هو موضح يف شكلاملنظميوالتفكري ، بداعيالتفكري اإل  ،من خالل )التفكري الحرج 

 8سرتاتيجي( للتفكري اال Tampa) منوذجأ ( 8) شكل

8 Source: FL، Tampa،(2007)، Strategic Thinking Skills for port Leaders، AAPA Executive Management 

Seminar،Washington Post.،P13 
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 االسرتاتيجي   : إبعاد التفكريثالثا  
جية السرتاتيا ومن األنشطة ،نوعا  خاصا  من أنواع التفكري املنضبطاالسرتاتيجي  يعد التفكري

ذات القدرات العقلية العالية املستوى التي تجعل رؤية املنظمة للمستقبل واقعا  يلمسه جميع 
 العاملني فيها من خالل ربط الثقافة التنظيمية وتوجهات املنظمة نحو املستقبل لذا يحتاج التفكري

ام العديد ق ومن هنا ،رض الواقع أن تحدد أبعاده بشكل دقيقأيف حالة تطبيقه عىل االسرتاتيجي 

سهامات عديدة لوصف تلك األبعاد تتقارب وتتباعد عن بعضها إ من الباحثني والكتاب بتقديم 
بعاد أ فرأى عدد من الباحثني أن هناك ثالثة  ،تجاهات الفكرية للباحثنيالبعض نتيجة لتباين اال 

طة السرتاتيجية( يف حني خال، االسرتاتيجية املهمة، االسرتاتيجية تتمثل يف )الرؤيةاالسرتاتيجي  للتفكري
 قدرة املنظمة عىل، املعرفة، الحدس( أو)الرغبة لدى األفراد، الرؤية، ( عىل )اإلبداعST 2001،ركز )

تفق معه ا. و التخطيط(، الرؤية، بعاد )اإلبداعة أ ( ثالثMasifern 2002وطرح ) الدعم والتطوير(
(Bonnاإلبداعيالتفكري ، ( عىل وجود ثالثة أبعاد )التفكري النظمي ، .)الرؤية 

 النيه، لة)النظرة الشاماالسرتاتيجي  وهناك من الباحثني من رأى أنه يتضمن أربعة أبعاد للتفكري 
 ( أن أبعاد التفكريBegg 2001املشاركة الشاملة(.. وبني )، التفكري يف الوقت، االسرتاتيجية

طيط للمكان التخ، عىل الهدف األهم الرتكيز، تجاه محدداتركيز القيادة عىل ، )التخطيطاالسرتاتيجي 
 املناسب(.

، )الحدسإىل  (Ohmae: 1982فأشار ) ،االسرتاتيجي خمسة أبعاد للتفكريإىل  خر منهموأشار عدد آ 
( Liedtka: 1998(. وقدمت )Oshannassy: 1999الفعاليات الكمية( )، التحليل، الخيال، اإلبداع

التفكري  ،التفكري يف الوقت، التفكري الفريص، إدراك النظم، االسرتاتيجية خمسة أبعاد )النية
 اإلبداعي(.

سرتاتيجي، العالقات السببية، الخيارات قد عرضوا )التحليل اال ف( gurmdy&wensley: 1999) ماأ 
نها )التنظيم، الرؤية الشاملة، التفكري متعدد النواحي، السلوك العلمي(. أو أ سرتاتيجية، الرؤية، اال 

 .العقالين( القوة املؤثرة، الخيار
خذ ملة، التغيري املؤسيس الذايت، األ )النظرة الشا بعاد تتمثلستة أ نها تتكون من وهناك من رأى أ  

إىل  (Tan ،2002ار )شأ  ذإ التفكري التصويري، البحث البيئي، التفكري الالخطي(. ، بالتأثريات الصغرية
يات، تطوير سرتاتيجتطوير اال  سرتاتيجية،، تحليل البيئة، وضع الرؤية اال املنظمة)تشخيص حالة 

سرتاتيجي(. املحتوى الشامل، قيادة التغيري اال 
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سرتاتيجي :رابعا  : مهارات ومعوقات التفكري اال 
سرتاتيجيمهارات التفكري اال  -1

ث من جراء العديد من الدراسات والبحو إ تم االسرتاتيجي  نتيجة لالهتامم الكبري بالتفكري
حلة من مر  ذ بدأت تلك الدراسات تنتقل تدريجيا  ة املكونة له، إ أجل اكتشاف املهارات األساسي

ارة وكيف ترتبط كل مه ،مرحلة تكوين الصورة الواضحة عن تلك املهاراتإىل  الغموض والعموميات

 خرى.مع املهارات األ 
ن أ هم ذ رأى العديد منإ فقد تم تصنيف املهارات من قبل الباحث بحسب رأي الباحثني والكتاب  

لية استدالل تربط عم ،توضيح املشكلة ،مهارات تتمثل يف )قاعدة املعرفة ثالثاالسرتاتيجي  للتفكري
 )القدرةاالسرتاتيجي  ( ثالث مهارات للتفكري liedaka،1998) وقد قدمت ،كل من قاعدة املعرفة(

التفكري ) يضا  وجود ثالث مهارات أ إىل  Bonn) : 2005شارت )أ يف حني  املرونة( ،اإلدراك ،التصور عىل
ن هناك ( عىل أ Penney ،2010( و)al.et،pisapia، 2009) واتفق كل من ،الرؤية( ،االبتكار ،النظمي

( zand : 2010) ام حددبين ،(املنظميالتفكري  ،التفكري العكيس ،عادة التشكيل)إ  ثالث مهارات
كيل التش عادةإ ، خيارات خالقةإىل  سئلة عميقة للوصولأ )عرض االسرتاتيجي  مهارات التفكري

ت االعتبار االفرتاضا خذ بنظراأل  ،أجل التمكن من املراجعة والتعديلوالصياغة والتبسيط من 
 فضل النتائج(.البديلة األخرى من أجل لتحقيق أ 

ارجية )مالحظة الفرص الخ تتمثل يفاالسرتاتيجي  مهارات للتفكري وهناك منهم من يرى أنها أربع 
اثة التعامل مع الحد ،ملنظمة، التفكري بأكرث من طريق واتجاهعامل اأ وتحقيق التكامل مع نظام 

 والغموض من أجل تحليل األحداث وتقييم آثارها عىل املنظمة وتحديد اإلجراءات املطلوب
( حداثل بناء عدة مناذج للتعامل مع األ االستعداد للتعامل مع خيارات متعددة من خال اتخاذها،

مي، )التفكري النظ التفكري )مهارات التفكري الشمويل وتقسم( مهارات Malan : 2010) يف حني حدد
تطوير ) مهارة التفكري االبتكاري والتحلييل وتقسم ،فهم عملية خلق القيمة، تنسيق الترصفات(

ساليب جديدة للمنافسة، وتطوير اسرتاتيجيات جديدة، الرتكيز عىل حل املشاكل بطريقة أ 
عىل  )قيمة الزبون، املرونة والقدرة : وتقسم ،يزة التنافسيةمهارة التفكري استدامة امل ،ابتكارية(

الل استدامة من خاالسرتاتيجية  سبقيةكفاءة من حيث الكلفة والرسعة، األ التكيف برسعة، قياس ال
 .اء املنظمي، البحث عن فرص جديدة(داأل 

رة )الذاك  :االسرتاتيجي ساسية للتفكريخمس مهارات أ ( عىل Horne&wooton : 2010) يف حني ركز 

ن خالل ماالسرتاتيجي  ذا تلعب الذاكرة دورا  محوريا  يف عملية التفكريإ  والتفكري التجميعي
 اغةيف صياالسرتاتيجي  سلوب دقيق ونظامي ملساعدة املفكرلجمع املعلومات بأ  استعاملها

لنفسك  لو كانو  ،ن تتحدث حتى تفكريجب أ  .التفكري الشفاهي أو اللفظي ،املناسبةاالسرتاتيجية 
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جاه ورهم تخرين ومعرفة شعفقط التفكري التقميص هو قدرة الفرد عىل وضع نفسه مكان اآل 
التفكري  ،االسرتاتيجية ذ تساعد هذه املهارة عىل تحقيق النجاح يف تنفيذالقرارات التي يتخذها إ 

 ،جودة حاليا  و وهو متثيل عقيل لحالة غري م ا  معين ا  يحمل يف عقله تصور االسرتاتيجي  التصوري. الفكر
الحسابات  ،وهذا التفكري يدل عىل القدرة عىل استاراف املستقبل والعمل عىل تحقيق ذلك التصور

ساس التفكري املنطقي واالستنتاج واملناقشات والرباهني لتكوين تقديرات كمية . تشكل أ الذهنية

فقد  ،(Napier&Albert 1990) ماسرتاتيجي(، أ وقريبة من الواقع تقع يف صلب التفكري اال  ةمنطقي
مناط يد األ تحد ،التفكري بعيد األمد ،لتفكري النظيمي)ا  :االسرتاتيجي لتفكريلحدد ست مهارات 

الل التنبؤ باملستقبل من خ ،اختيار شخص قادر عىل التفكري اسرتاتيجيا   ،املكررة لحدث معني
 .اذ القرار(منوذج مناسب التخأ جل صنع املعرفة من أ  استعامل ،االستفادة من املايض

سم اطلق عليها وأ االسرتاتيجي  تسع مهارات للتفكريإىل  (Acur&Englyst 2006وأشار كل من ) 
 ،دراسة الفرص ونقاط القوة ،دراك بخصوص هيكل املنظمة واملنافسنيمعايري النجاح )تنمية اإل 

املراجعة  ،نجاحا  كرث إلميان بأن اإلجراءات املتبعة ستجعل املنظمة أا ،وكيف ميكن االستفادة منها
 ،تشخيص مصادر التهديدات املهمة ،الذاتية مبا يخص نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

تطوير  ،اتخاذ القرارات من خالل عمليات فاعلة ومتكيفة ،سبقيات التنافسية للقيادة العليافهم األ 
 ملكتسبة(. التعلم من خالل الخربة ا ،ات التغيري التنظيمينيجراءوتفهم عمليات وإ 

 عتس يضا  الرضورية لنجاح املنظمة أ االسرتاتيجي  (. مهارات التفكريTahar ،2007) بينام يرى
تتمثل يف اآليت : مهارات

 املسح( تعني الحصول عىل تشكيلة واسعة من املعلومات التي تساعد  الفحص الدقيق(

 بالسيطرة عىل القرارات.

  جزاء األ  نيبسية واملعلومات الكتشاف التداخل فكار الرئيتنظيم األ إىل  تشري .منوذجيةاأل

 يز.وتركيز عىل االختيار الصحيح واملتم ،ة تنظيم التفكريقاملختلفة من املعلومات بطري

  بناء الفرضيات رسعة تشكيل االعتقادات والفرضيات يف واقع البيانات املبعرثة والقليلة ورسم

االستنتاجات منها.

 ي العديد من املتغريات يف وقت واحد ورؤية العالقة والسبب التحليل للتميز واملوازنة يبن

 والتأثري بينهام.

  صادر مهمية النسبية للوسائل الرضورية واملساعدة يف فهم مستوى التدرج وتحديد األ

الوقت، القدرة، املوارد( والتخصيص لها التخاذ القرارات املشرتكة وصحيحة.)
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 عدم فكار واالبتكارية و قضايا الحرجة من خالل األ توليد البدائل تحديد عدة طرق ملعالجة ال

 الترسع يف الحكم عىل القرارات.

 عملية التقييم  عوامل تدخلإىل  التنبؤ تصور التأثريات والنتائج الالحقة يف الخيارات وتحليلها

والتطوير.

 .صنع القرارات الحكم عىل سري عمل معني

  لحالية.عادة تشكيل مراجعة وقياس النتائج والفرضيات اإ 

كد عىل وجوب توفرها وأ ،االسرتاتيجي ن هناك عار مهارات للتفكري( أ Haworth،2011ورأى ) 

، ترسععدم ال، صنع الوقت، سرتاتيجيني ومامرستها يف كل يوم )امتالك الرؤيةعند املفكرين اال 
معامل  ،ةيقواعد واقع، استعامل الفرق ،لتعلم يف التجربةا، كرثة املراجعة، املالحظة واالستيعاب

 تغيري الحكم(. ،واضحة
نتفق مع املهارات التي قدمها االسرتاتيجي  وعىل ضوء ما تقدم من عرض ملهارات التفكري 

(Haworth 2011،)  العاملة يف املنظامت دارات العليا إذ إن هذه املهارات يجب أن تتوافر يف اإل
 باب اآلتية :سالفندقية لأل 

سرتاتيجيني هم الرواد يف عمليات خلق الرؤية من خالل فكرين اال ن املأ إىل  متالكهم الرؤية تشريا -أ
املتميزة رتاتيجية االس واملساعدة يف تطويراالسرتاتيجي  االعتامد املتبادل عىل التفكري، والقصد

لتحقيق الرؤية املستقبلية.
 يني.سرتاتيجال ة للمفكرين ايصنع الوقت : التحكم يف الوقت والتفوق عليه يف املفاتيح الرئيس -ب

شكل ستقبل الذي يعدم الترسع : مشاركة الجميع يف توضيح الرؤية املستقبلية وخلق امل -ت
 .والتعديل املستمر لتحقيق النجاح من خالل املراجعة ا  داء متميز ويطور ويجعل األ 

دة خرين يف الداخل والخارج للمساعاملالحظة الدقيقة لألفكار قبل اآل  : املالحظة واالستيعاب  -ث

وجه املستقبيل واستغالل الفرص املتاحة.يف تحديد الت
 فضل للتصورات واملقاييس والتقييم املستمر.ملراجعة رضورية ومهمة لبناء فهم أ كرثة ا -ج

فضل أ  كبرية مبرور الوقت للتفكري بشكلالتعلم من التجربة : التعلم من التجارب الصغرية وال -ح
  .الية دقيقةستعامل الوقت بكفاءة عالية وفعوااالسرتاتيجية  يف القضايا

هائهم األفكار بعد انت خرين وتشجيع مساهامتهم يف عرضاستعامل الفرق : اسرتجاع أفكار اآل  -خ
.من األعامل اليومية إذ إن خمسة أشخاص يفكرون أفضل من اثنني
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 ريوأن مبدأ التفك ،يخلق األفكار بشكل أكرث رصاحةاالسرتاتيجي   : املفكرقواعد واقعية -د
حساس الواقعي واألمانة واإلخالص حول املواضيع القابلة للتحقيق عنده هو اإل االسرتاتيجي 

 .مام يضمن نجاح املنظمة من يوم آلخر يف األمد البعيد
ة الل عملية املراقبة والقدر معامل واضحة : مراجعة التقدم يف األفكار للتأكد من تحقيقها من خ-ذ

والتعديل املنتظم كتشاف التحوالت واالنعطافات الرضورية من خالل املراجعة عىل ا

 واملستمر.
نية التي ال منا باألفكار العقيف املستقبل ال يحدد بحكم ثابت، إ  ن طريق النجاح : إ تغيري الحكم -ر

 كلحقيقية وكام موضح يف شت بداعية املستندة عىل ضوابط وتوازناتولد أفضل األفكار اإل 
(9 .)

 نيسرتاتيجين اال يفكرمهارات امل( 9) شكل
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االسرتاتيجي معوقات التفكري -2

وشيوع النمط اإلداري عىل حساب النمط االسرتاتيجي  ميان مبامرسة التفكرييؤدي ضعف اإل 
ظهور العديد إىل  القيادي وضعف الدعم املادي واملعنوي من قبل اإلدارة العليا األمر الذي أدى

رسته وتطورُه وتحول دون ماماالسرتاتيجي  رتض وال تشجع عىل تطبيق التفكريمن املعوقات التي تع

 عىل الصعيد املنظمي وتتباين تلك املعوقات بتباين الظروف البيئية والتنظيمية والشخصية
إذ السرتاتيجي ا راء الكتاب والباحثني يف تحديد معوقات التفكريوالتطبيقية. وتبعا  لذلك تعددت آ 

رتاتيجي االس برية من الكتاب والباحثني عىل أن هناك ثالثة معوقات للتفكرياتفقت مجموعة ك
الكتاب  ومن أبرز ،ومعوقات شخصية ،ومعوقات تنظيمية ،املعوقات البيئية الخارجية  :تتمثل يف

 Nigel) ،(1997 ،)أيوب ،(1995 ،)املغريب ،(1993 ،والباحثني الذين رجحوا تلك املعوقات )القريويت
1998,Slacketal،) هاموند وآ( ،2000 ،خرون( )Tony،20002004 ،( )توفيق) ،(2008 ،)الكبييس.

 :معوقات البيئة الخارجية وتتمثل يف -1

  وجود املنظمة يف البيئة الخارجية التي تتصف بالتعقيد والغموض والتغري املستمر ساهم يف

تمرار مام ساحدث بعدم قدرة املنظمة عىل مراجعة وتعديل اسرتاتيجيتها مع التغريات التي ت

 .لبعيد عملية أكرث صعوبة ومجازفةيجعل التنبؤ عىل املدى ا

 ع ا نقص املعلومات املتعلقة بالظروف واألوضاع البيئية املختلفة خاصة فيام يتعلق منها باألوض

 .التنافسية عىل الصعيد الخارجي

  أخرى  ا من منظامتيحيط بهعدم وجود التنسيق والتكامل املالئم واملنافسة بني املنظمة وما

.متشابهة

 دم فسح عإىل  تقليص عدد البدائل والخيارات املتاحة يف البيئة الخارجية والداخلية مام يؤدي

 اتيجي.سرت ن التفكري الحر البداية يف التفكري اال إذ إ  ،ملجال للتفكري بأكرث من بديلا

 املخاطر. حو التغيري وتحمللوجية املجتمع ونظرته نيو يدسائدة وأ العادات والتقاليد والعقائد ال

 :معوقات تنظيمية وتتمثل يف -2

 اإلدارة  أهمها عدم استقراراالسرتاتيجي  نعدام الوضوح من املنافع املرتبطة بخطوات التفكريا

العليا والكوادر املتخصصة وفقدان األمن الوظيفي الناجم عن تهديدات النقل والتقاعد مام 
.املنظمةهم عن التفكري يف مستقبل يرصف بعض
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  عدم وجود هيكل تنظيمي مرن يستجيب برسعة للتغريات البيئية وتفيش البريوقراطية والروتني

ة واملتابعة والتوسع غري هتامم بالجوانب اإلدارية وإهامل الجوانب الفنية والتوجيهيواال 
.املنتظم

  دة املدى بعيوجود اسرتاتيجية إىل  جل بصورة دقيقة واالفتقارعدم تحديد األهداف طويلة األ

 .من قبل جميع العاملني يف املنظمةمحددة ومفهومة 

 لتزام الحريف بالقوانني والتعليامت واإلجراءات وضعف القيادة اإلدارية وعدم ثقتها بنفسها اال

 .عن املناخ التنظيمي غري املالئم فضال 

 اعدة ة بناء قزدياد تكلفالتقنية واألساليب الفنية وا ضعف املوارد املالية املتاحة لاراء

وعدم يجي االسرتات املعلومات ونقص التقنيات واألدوات املهنية الالزمة ملامرسة مراحل التفكري

.وفر الوقت الالزم لجمع املعلوماتت

 :معوقات شخصية وتتمثل يف -3

 نظمة وتقييم تأثريها عىل أداء املاالسرتاتيجية  ضعف قدرة املدراء عىل وضع التنبؤات

.والتطور ومقاومتهم التغيري

 ريوقراطي النمط البطبيعة إىل  وذلك يعود ،للبعض منهماالسرتاتيجية  الرتدد يف وضع األهداف
.الذي ميارسونه

 تي املناسبة للتغريات املفاجئة الاالسرتاتيجية  ضعف مهاراتهم وقدراتهم عىل إيجاد البدائل

 .اخلية والخارجية للمنظمةتحدث يف البيئة الد

  االسرتاتيجي رصيدهم املعريف عن أمناط ومامرسات التفكريعدم مالمئة وكفاية.

  ة أهداف ورته لصياغوإقرارهم برض االسرتاتيجي  عرتافهم بأهمية التفكرياتزايد الفجوة بني

 .االسرتاتيجية  دارةاملنظمة وتحمسهم لتحمل تبعات اإل 

 ري درته عىل تغيإيحاءات الفرد السلبية واالعتقاد أن طاقته محدودة ورأيه غري مهم وعدم ق

.الفشل وتحمل املسؤولية الواقع والتسليم بإطاعة األوامر والخوف من

  لتقليد أو الشعور بعدم الطأمنينةبتعاد عن التغيري بسبب الكسل والتشبث بااال.

 :معوقات يف التطبيق وتتمثل يف -4
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 ريالذي يعقب التفكاالسرتاتيجي  عدم التفريق بني التخطيط بعيد املدى والتخطيط 

تمده وهي منهم أنها تع من قبل أغلب املنظامت والقيادات فيتم الخلط بينها ظنا  االسرتاتيجي 
.ليست كذلك

 غط الوقت الوقت الكايف وال ميكن ضاالسرتاتيجي   : يجب أن تأخذ عملية تطبيق التفكريالترسع

 .ن تحقيق النتائج املطلوبةإزاءها حتى التمكن م

 : عىل صعيد املنظامت وبجميعاالسرتاتيجي  ية التفكريعتبار مسألة تنمايجب  الهامشية 

.زء ال يتجزأ من األنشطة الرئيسيةمستوياتها عىل أنها ج

 : نجاح أي مبادرة يتطلب تحقيق توازن أمثل بني التفكري والتمثيل. عدم التوازن 

خصية أن املعوقات الشنرى  ،االسرتاتيجي ستعراض ما تقدم من معوقات لعملية التفكريمن خالل ا 

تعتمد  ن تلك املنظامت، إذ إ من أكرث املعوقات التي تؤثر بصورة رئيسة عىل املنظامت الفندقية
ألفراد العاملني لاالسرتاتيجي  وأن غياب أسلوب التفكري ،بصورة مبارشة عىل العنرص الباري يف عملها

عاملني، ويف من أحد الة كون فكرة معينا  كبريا  عىل تطور واستمرار تلك املنظامت قد يسيؤثر تأثري 
 تنظيمية والبيئيةمع عدم إهامل املعوقات االخرى النجاحات كبرية إىل  داري تؤديأي مستوى إ 

. وأثناء التطبيق
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 الفصل الثالث

 سرتاتيجيساليب التفكري اال  : أ وال أ 

 : تقنيات التفكري االسرتاتيجيثانيا  

يجي : عنارص التفكري االسرتاتثالثا   
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العناصر(، التقنيات، )األساليباالستراتيجي  التفكير

 :االستراتيجي أساليب التفكير أواًل:

ويف  ،تشهد املنظامت بصورة عامة تغريات كبرية عىل مستوى بيئتها سواء العامة منها أو الخاصة 
وغريها  ،لوجيةو والتكن ،والثقافية ،والقانونية ،والسياسية ،واالجتامعية ،االقتصادية  :جميع املجاالت

س فزدياد حدة املنافسة بينها وبني املنظامت األخرى العاملة يف ن، ومن جهة أخرى اهذا من جهة
 ،هاها واستمرار إعادة النظر يف مستقبل بقائ لزمت املنظامتالقطاع، كل هذه الظروف مجتمعة أ 

التكيف والتأقلم معها من أجل  هذا ما جعلها تسعى جاهدة ملواجهة جميع املشاكل من خالل
مجابهتها أو تجنبها أو التقليل من شدة خطورتها من خالل إحداث تغريات عىل مستويات التفكري 

السرتاتيجي ا التفكريإىل  نتقال من التفكري العاديعليا يف تلك املنظامت من خالل اال يف اإلدارة ال
ها واجهيجاد الحلول للمشاكل التي تإ واستعامل أساليب جديدة لتعزيز هذا التفكري من أجل 

سرتاتيجي اال  ساليب للتفكريثالثة أ إىل  وسوف نتطرق ،داء عاليةاملنظامت وتحقيق مستويات أ 
 ايل :تكال

أسلوب العصف الذهني : -1
ما يسمى بالعاصفة الدماغية واملتمثلة باألزمة الوجدانية إىل  يعود أصل تسمية العصف الذهني 

كون متأصلة وت ،رة الجديدة هي تلك التي تحدث يف لحظة استبصار مثريةأن الفكإىل  التي تشري
يجية أي أنها اسرتات ،نفعايل ويعيشها بحرارة وبحامسةذات الشخص الذي يستقبلها بتوحد ا يف

 .النقد قدر اإلمكانللبحث عن األفكار املناسبة متتاز بالربط الرسيع واملراجعة و 
ف الذهني بقصد تنمية قدرة األفراد عىل حل املشكالت ( اسرتاتيجية العصObzornبتكر )وا 

بشكل إبداعي من خالل إتاحة الفرصة لهم معا  لتوليد أكرب عدد ممكن من األفكار بشكل تلقايئ 
ومن ثم غربلة األفكار واختيار الحل املناسب  ،إذ ميكن بواسطتها حل املشكلة الواحدة ،ورسيع وحر

 .قليدي السائد يف دراسة املشكالتلها مبتعدا  بذلك عن األسلوب الت
( إذ ُعرَف 1982 ،ن عدة مفاهيم للعصف الذهني منهم )بلقيس ومرعيوإذ قدم الكتاب والباحثو  

بأنه "الحلول ملشكلة معينة بال تقويم لتلك الحلول أو الحكم عليها يف ضوء معايري معينة" يف حني 

موعة من األفراد أن توجد حلوال  ملشكلة أنه "تقنية تحاول بها مج( إىل 1989 ،أشار )أبو عالم
وعرفه كُلها تعاونيا  عن طريق الجامعة"، نتاج األفكار البديهية إ باستعراض أو ، محددة

"(Son،2001)  ساليب املناقشة االجتامعية الذي يُشجع مبقتضاه أفراد املجموعة عىل بأنُه "أحد أ
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ناخٍ مفتوح غري مويف  ،بشكل عفوي تلقايئ ُحر توليد أكرب عدد ممكن من األفكار املتنوعة واملبتكرة
 ،ومن ثم اختيار املناسب منها" ،طالق هذه األفكار التي متثل حلوال  ملشكلةال يجد من إ ،نقدي

 ،"تشغيل الدماغ للقيام بوظائف أرسع مام ميكن وبفاعلية وبكفاءة اإلنتاجبأنه ه و عرف خرونوآ 
وهذا يتطلب من الفرد توليد أكرب عدد ممكن من  ،واقفوابتكار األفكار وأمناط التفكري لعالج امل

 .عتمد عىل مدارك الفرد اإلبداعية"األفكار يف موضوع أو موقف معني وهذا ي

ه أنا إىل شارو أ إذ  ،خصائص ومميزات العصف الذهنيإىل  وأشار العديد من الكتاب والباحثني 
ة التي فرضها األساليب والطرائق التقليديالتحرر من القيود التي يفرضها الفكر أو التي تإىل  يؤدي

هتامم بالكم بالحجم ال إذ من الواجب ا ،بتكار فضال  عن أن الكم يولد الكيفإعاقة اال إىل  تؤدي
عىل  ،ويُعد أسلوبا  فرديا  وجامعيا  ، (Obzornليه )ذهب إ وهذا ما ،نفسه الذي يهتم به الكيف

ك ، ولذلنشاط الجامعات الصغريةإىل  ام أنه يتجهك ،باألصل للعمل الجامعيعداده ن إ الرغم من أ 
إذ ميكن تطبيقه عىل الفرد أو عىل  ،ن هذا األسلوب ميكن أن يتجه يف مسارين من التنظيمفإ

 ، ويولد النتاج الفكري االبتكاري عن طريق االحتكاك بني األفراد، فإن فكرة شخصاملنظمة بأكملها
وال يف  ،هذه الفرضية ال تنطبق عىل األشخاص كلهمولكن  ،خرفكرة شخص آ إىل  ما تكون مستندة

 .، إذ إن هناك من يُعارض هذِه الفكرةاألحوال كلها
ار ما. لية أو التي تتطلب اتخاذ قر وال يعالج هذا األسلوب أنواع املشكالت التي تستلزم محاكاة عق 

، لمشكالتفكار كحلول لنه يُعد من أكرث األساليب التي تساعد عىل توليد األ تكمن يف أ فأما أهميته 
نمية سيام املنظامت الفندقية لت هتامم اإلدارة العليا يف املنظامت الوأصبح هذا األسلوب يحظى با

وإيجاد الحلول للمشكالت سواء كانت مشكالت اقتصادية أو سياسية أو  ؛االسرتاتيجي التفكري
ن الحكم املؤجل للتفاكر إ  ، إذاجتامعية أو غريها. وأن للعصف الذهني )التفاكر( أهمية حدسية

يتيح املناخ اإلبداعي األسايس عندما ال يوجد نقد أو تدخل مام يخلق مناخا  حرا  للجاذبية الحدسية 
إذ تكون املشاركة فردية أو جامعية لحل املشكلة ، فضال  عن كونه عملية مسلية، بدرجة كبرية

ه من كونه كام تأيت أهميت، الغريبة وتركيبها شرتاك بالرأي أو املزج بني األفكاروالفكرة اال ، جامعيا  
سرتاتيجي.ستثارة الخيال واملرونة والتدريب عىل التفكري اال عملية تدريبية فهو طريقة هامة ال 

أسلوب تألف األشتات : -2
ترجع كلمة تألف األشتات يف األصل بكونها كلمة يونانية وتعني الربط بني األشياء املختلفة وغري  

كالت حل للمش إىل زيادة مهارات األفراد يف توليد األفكار والبلوغإىل  ببعض والسعياملتصلة بعضها 

 .التي تتميز بالحدة واألصالة
واكتملت خصائصها بيشء من  ،ه لتطوير وتنمية االبتكار( وزمالؤ Gordenبتكره )وهو أسلوب ا 

يكتك( لوصف تألف مصطلح )السين Gordenستعمل (. وا1961كتابه )املرتابطات عام  التفصيل يف
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وجود تسميات متعددة السرتاتيجية تألف األشتات منها )اسرتاتيجية إىل  كام أشار ،األشتات
Gorden ،تيجية املرتابطات أو املتشابهات(واسرتا، اسرتاتيجية السينيكتك. 

سلوب تألف األشتات يساعد عىل ظهور أفكار وعالقات جديدة عىل املستوى الشعوري إن أ  
هيل عملية ويعد أداة فعالة يف تس ،نتظارها حتى تظهر صدفةاإىل  وال يحتاج الفرد ،تفكرياملقصود لل

فراد . فضال  عن أنه يتشابه مع أسلوب العصف الذهني من حيث اشرتاك األفراد بناء املعرفة لدى األ 

طوي  أنه ينغري ،نتاج األفكار الجديدة وخلق املناخ الُحر الذي ينتفي فيه النقد والتقويميف توليد وإ 
 ستعامل أشكال االستعارة واملجاز والتمثيل بصورة منظمة للوصولعىل دالالت مختلفة تتمثل يف ا

 . حلول املبتكرة للمشكالت املختلفةالإىل 
ويقصد بتألف األشتات "مجموعة من العمليات العقلية واملحاوالت الواعية التي متكن الفرد من 

لغريب مألوفا ، واملألوف غريبا  من خالل محاولة جعل ا املشكالت بطريقة جديدةإىل  النظر
 ستعامل التمثيل". با

شكال االستعارة واملجاز والتمثيل أ  ويُعد من األساليب الهامة إذ ميثل مركز الثقل فيه استعامل 
أن هذا األسلوب ( Gorden) الحلول املبتكرة للمشكالت املختلفة ويرىإىل  بصورة منظمة للوصول

امل ولها فروضها الخاصة من أهمها :ية العلمية نظرية واضحة املعمن الناح
وميكن أن تزيد بصورة ملموسة إذ ما تيرس لها من العمليات ،الكفاءة اإلبداعية يف عدد األفراد -1

النفسية التي يتحقق يف ظلها نشاطهم املبدع.
عنىعية ميكن فهمها مبمنا يتصل باملوضوعات املختلفة يف الجانب الوجداين من العملية اإلبداإ  -2

لمشكالت الحلول الخالقة لإىل  مالحظتها ووصفها وتحليلها يك تزيد من احتامالت نجاحها يف التوصل
 التي تواجهها وإمنا هو وجداين أكرث أهمية مام هو عقيل أو يتفق مع املنطق.

 سلوب تألف األشتات :إن من املسلامت التي يقوم عليها أ و 

ا يفإمكانية تنشيطها وزيادة فاعليتهإىل  قابلة للوصف والتخيل مام يؤديبتكارية أن العملية اال  -1
األفراد واملجموعات عىل حٍد سواء.

كل ظواهر اإلبداع يف العلم والفن أو غريها من الصور الحضارية تكون متشابهة وتقوم عىل نفس -2
العمليات النفسية األساسية.

النشاطىل إ ثيل املبارش لها العائد نفسه سواء بالنسبةأن الحيل املختلفة لحل املشكالت وأهمها التم -3
 اإلبداعي الفردي أو الجامعي.

كان يف موقف تحديد املشكلة أو موقف البحث عن حلها تتضمن أن أسلوب تألف األشتات سواء  إ 
 األساليب هام : ني منينوعني رئيس
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ميم)التحليل والتع  :هي  : يتم ذلك بواسطة ثالث عمليات عقلية رئيسةجعل ما هو غريب مألوفا   -1
 ،عقيل يضم يف إطاره اليشء الغريب والتمثيل( والتي تأخذ غالبا  صورة بحث عن أمنوذج أو تصور

 .طبيعته ويساعد عىل تحليل عنارصه إذ يوضح
الغرابة والشذوذ إمنا هو محاولةإىل   : ليس املقصود بهذا األسلوب السعيجعل ما هو مألوف غريبا   -2

فرد تتيح له رؤية العامل بصورة جديدة مبا فيه من أشياء وأفكار ومشاعر ويعترب واعية من جانب ال

 شتات.يف أسلوب التأليف بني األ االسرتاتيجي  جعل املألوف غريبا  هو جوهر عملية تنمية التفكري
إلدارية اوإمكانية استخدامه من قبل جميع األفراد والعاملني يف املنظمة وعىل مختلف مستوياتهم  

ستجابات إبداعية لحل املشكالت وتجنب ورة جامعية أو فردية. تساعد األفراد عىل تطوير اوبص
ويقوم ، كام تعمل عىل كرس الجمود الذهني وتبسيط املفاهيم املجردة، الحلول الرسيعة

رث كتشتمل هذه الطريقة عىل إمكانيات أستكشاف القضايا االجتامعية واملشكالت االنضباطية و با
 . االسرتاتيجي عىل التفكريمن التدريب 

كام يُعد أداة فعالة يف إحداث التغيري املفهومي للتصورات البديلة املتكونة لدى األفراد وتقدم 
لوب سراد وزيادة دافعيتهم نحو تعلم أ هتامم األفملا هو مجرد كام تعمل عىل استثارة ا ا  برصي ا  إدراك

 تألف األشتات.
السرتاتيجي ا ليات التفكرياألشتات نالح  أنه أسلوب لتنشيط آ ن خالل استعراضنا ألسلوب تألف وم 

ملية توليد سهل عن الكم املعريف لألفراد سيإذ إ ، بتكار وإيجاد الحلول املناسبة للمشكالتلغرض اال 
. األفكار الجديدة

 :أسلوب التحليل املورفولوجي -3
ظهري( أحد طرق النمذجة يضا  بالتحليل الشكيل )املالتحليل املورفولوجي أو ما يسمى أ يعد  

النوعية املتخصصة يف معالجة املشكالت وتدريب األفراد عىل حلها بطرق إبداعية فهو أسلوب 
 .ألخرىعلمي يتسم بالدقة ويقدم نتائج أفضل من كثري من األساليب التقليدية ا

ونارُه يف  (Fritz.Zwicky ،1958) وقد طُور التحليل املورفولوجي من قبل عامل الفيزياء الفلكية 
املتخصصة حول محرك الطائرات النفاثة عىل أساس أنه منهج يُستعمل إليجاد حلول ممكنة  دراسته

( وتعني دراسة Morpheغريقي )األصل اإل  ومصطلح مورفولوجي مأخوذ من ،للمشكالت املعقدة
موعة من مج إىل الشكل والتحليل املورفولوجي الذي يقوم عىل تحليل املشكلة أو القضية البحثية

األفكار الفرعية الجزئية ثم يتم إعادة تركيب هذِه األفكار الجزئية مع بعضها البعض بشكل منطقي 

وعية والنيركز عىل الشكل  ا  وبذلك يعد منهج ،كلية ذات خصائص معينة ا  مرة أخرى لتُعطي أفكار 
. أكرث من تركيزه عىل الوظيفة والكم
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ه )األلويس فقد عرف ،تناولت مفهوم التحليل املورفولوجي ن عدة تعاريفقدم الكتاب والباحثو لقد  
( بأنه "من الطرائق الفردية يف تنمية التفكري عند األفراد من خالل تحديد العوامل 2002 ،والزغبي

أو املتغريات املؤثرة يف املشكلة أو بعض الظواهر املراد دراستها وتعرف الحلول املطلوبة لها". أما 
 فيحاول الفرد تحليل ،ه بأنه "أن يوضع هدف أمام الفرد أو مشكلة يُراد حلها( فعرف2003 ،)فتوحي

( 2007 ،ايابينام تراه )رس  ،عنارصها الرئيسة ثم الفرعية ويقوم بإعادة تنظيم العنارص"إىل  املشكلة

تنمية مهارات األفراد يف إنتاج عدد كبري من التوافقات والتبادالت املمكنة إىل  بأنه "طريقة تهدف
 ،شار )السلامنوأ  ،للعنارص التي تندرج تحت مجموعة من األبعاد الرئيسة لليشء املراد التفكري فيه"

إىل  لةشكوذلك بتحليل امل ،أنه "تدريب األفراد عىل حل املشكالت بطريقة إبداعيةإىل  (2008
.ات جديدة"اجنتإىل  ومن ثم إيجاد العالقة املتداخلة بني العنارص كُكل للوصول ،عنارصها األساسية

ضع إلثارة عند األفراد وقد و االسرتاتيجي  يعد هذا األسلوب من الطرائق الفردية يف تنمية التفكري 
الحل اإلبداعي للمشكلة من خالل تحديد العوامل واملتغريات املؤثرة يف املشكلة أو بعض الظواهر 

ثري امل هذا األسلوب إلنتاج الكستع. وكام ميكن ااملراد دراستها والتعرف عىل الحلول املطلوبة لها
قة بني ب ميكن التمثيل أو املطابستعامل هذا األسلو ملتألفة واملرتابطة عن أي يشء وبامن األفكار ا

 ثنني أو أكرث من الصفات أو األبعاد املهمة ملشكلة ما أو موقف معني.ا
يدة اض عدارض وألغر يستعمل أسلوب التحليل املورفولوجي يف العديد من املنظامت يف عرصنا الح 

وتطبيقاته ما يأيت : ن من أهم استعامالتهنظرا  ملا يحققُه من فوائد وإ 
.والسيناريوهات وتحليل املخاطراالسرتاتيجية  إعداد البدائل -1

.إعداد السياسات التنموية املعقدة -2
.ليل سلوك أصحاب العالقةتح -3

.هياكل املؤسسية لألغراض املختلفةتقييم ال -4
.عقدة بصورة شاملة وواضحة ومرئيةملعرض العالقات ا -5

جانب أن هذا التحليل يستعمل يف التعامل مع املشكالت أو القضايا االجتامعية إىل  
 .يدةأو غري أكوالتقنية واملؤسسية املعقدة والتي تتكون من أوضاع غري قابلة للحل 

واملراحل  واتمجموعة من الخطإىل  ل أسلوب التحليل املورفولوجيستعاماتتمثل منهجية 
املتسلسلة وكاآليت :

.شكلة أو القضية بشكل دقيق وواضحتحديد امل -1

دأي تحدي أبعاد أو متغريات أو محاور رئيسة دون أن يكون هناكإىل  تجزئة املشكلة -2
.مسبق لعدد هذه املحاور
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تحديد الحاالت أو البدائل التي يتكون منها كل محور من محاور املشكلة الرئيسة -3
.الت أو البدائل مفتوح وغري محدداوعدد هذه الح

بناء مصفوفة التحليل املورفولوجي من محاور املشكلة وحاالت كل محور وهذه -4
.ي أو الفضاء املورفولوجي للمشكلةاملصفوفة تعرف بالحقل املورفولوج

ختبار العالقة الداخلية بني محاوراتساق الداخيل يتم يف هذه املرحلة ار اال ختبا -5

 ،يف الفضاء املورفولوجي من أجل حذف األوضاع أو الحاالت املتناقضةوحاالت املشكلة 
ستعامل مصفوفة اتساق الداخيل املتقاطع وبويتم هذا من خالل عملية تقييم اال 

 .تساق املقطعيةاال 
يستعمل فضاء حل املشكلة يف توليف وتركيب البدائل والحاالت املوجودة يف فضاء -6

، ولكنه منطقي للمشكلة وبشكل عشوايئحل املشكلة للبحث عن حلول ممكنة 
 .وواقعي

يتم تقييم الحلول املقرتحة مبا يفيد الهدف من تطبيق هذا التحليل. -7
.لةناسبة للمشكختيار الحلول املتم غربلة الحلول ألبعاد كُل ما هو غري مناسب وال ت -8

3و 2مشكلة للتأكد من صحتها ومنطقيتها. وتشكل النقطة ختيار الحلول املناسبة للا -9
 .نوع من التحليل ألنها تعكس هويته وخصوصيتهالعمود الفقري لهذا ال 5و 4و

تألف  ،)العصف الذهنياالسرتاتيجي  ن استعامل أساليب تنمية التفكريوبناء  عىل ما تقدم فإ
األشتات التحليل املورفولوجي( من اإلدارة العليا يف املنظامت ال سيام املنظامت الفندقية يُعد مالمئا  

افعا  من أجل زيادة املعرفة لدى األفراد وإكسابهم املهارات من أجل إيجاد الحلول املناسبة ون
ن هذه األساليب تعمل عىل الخروج عن األساليب إذ إ ، للمشكالت وتقديم األفكار اإلبداعية

حليل لقدرة عىل التوزيادة ااالسرتاتيجي  ساليب تعمل عىل تنمية التفكريأ إىل  التقليدية يف التفكري
.واالبتكار بحرية واستقاللية
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االستراتيجي: ثانيًا: تقنيات التفكير

ل من التقنيات واألدوات والتي تُعد وسائ ا  كثري االسرتاتيجية  يستعمل املهتمون يف مجال اإلدارة 
يات وقد تم اختيار ثالث تقنيات من بني تقن ،االسرتاتيجي مساعدة من شأنها تحسني مستوى األداء

 ريهميتها املنهجية والتطبيقية يف مجال التفكأ إىل  أشارت الدراسات الحديثة ،اسرتاتيجية كثرية

عىل مستوى جي االسرتاتي وإذ يعتقد الباحث أن هذه التقنيات مالمئة لتطبيق التفكري ،االسرتاتيجي
عىل النحو اآليت :املنظامت الفندقية و 

داد السيناريوهاتإعإىل  يف عرص التغيري املستمر برزت الحاجة : للبقاء والنمو االسرتاتيجي السيناريو -1
تواجهها  بسبب التحديات البيئية التياالسرتاتيجي  الطرق واألساليب النوعية يف التفكري ىحدكإ

 وبخاصة يف بيئتها الخارجية التي تتسم بالتغيري ،سيام السياحية والفندقية منها املنظامت وال
معها بطرق التفكري التقليدية من هنا يربز دور السيناريو يف تنشيط املستمر وصعوبة التكيف 

 .قبلبيئة والتفاعل معها نحو املستتجاه إدراك متغريات اليف املنظامت بااالسرتاتيجي  التفكري

 Garratt،etalإذ عرفه ) ،ثني عدة تعاريف ملفهوم السيناريوعطى عدد من الكتاب والباحوقد أ 
ي للمسؤولني عن التوجه قبل رشوعهم يف التخطيط ألنه يعمل عىل زيادة ( بأنه "تدريب ذهن1998

تُساعد صانعي القرار من خالل توفري  ةأنه "آل( Ratcliffe 2000ويرى ) ،وعيهم بالبيئة الخارجية"
نتائج وى املعرفة فيام يتعلق بوتخفيض مستوى عدم التأكد ورفع مست، إطار للتخطيط والربمجة

  :من ، ويتفق كُلتخاذها يف الوقت الحارض"أو التي سيتم ا، ذتتخاإلجراءات التي ا
(Torrier&Nijkamp2002عىل أنه "عملية من عدة ا ) فرتاضات معقولة ويتصور العديد من

تغيري يف اتخاذ القرارات حول املستقبل ل ا  البيئات البديلة يف املستقبل والتي قد تكون أدت دور 
. أو أنه األداء" وتحسني، القرار وتحفيز األفراد وتعليم املنظمة التفكري الحايل وتحسني عملية صنع

تلفة مح البيئات املختصور مال إىل  ىألنه ير ، االسرتاتيجي "مرحلة سابقة عىل مرحلة التخطيط
 .مستقبليا "

داثها حظامت لحركية البيئة وتعقيداتها وأ فهم وإدراك املنإىل  االسرتاتيجي وتكمن أهمية السيناريو 
 وهذا بحد ذاته يعني قيادة واستثامر الفرص وتجنب املخاطر ،تقع خارج سيطرة املنظامت التي

 .االسرتاتيجية
القوى  وهو غالبا  ما يبدأ بتحليل ،مخرجات تحليل السيناريو تقليص فجوة الالتأكد البيئي إن أول 

ى ى والضعف لدوهذا يعني تحليل الفرص والتهديدات وعنارص القو  ،املوجه داخل وخارج املنظمة
. كام يقوم تحقيقها مستقبال يف املنظامت ولجميع السيناريوهات املستقبلية التي ترغب املنظمة 
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السرتاتيجية ا وتشكيل النامذج الذهنية ملتخذي القرارات ةالسيناريو يف تحديد االفرتاضات األساسي
 رقابةساس يف عملية التقويم والأنه األ  نفضال  ع، زدهارحدد ما يجب القيام به للبقاء واال فهو الذي ي

هة التي والقوى املوجاالسرتاتيجية  ويف الكشف عن الفرص والتهديدات والبدائل ،االسرتاتيجية
تشكل يف النهاية النتائج املرغوبة وتوصف السيناريوهات بأنها خارطة الطريق ملتخذي القرار 

ل السيناريوهات منحو املستقبل. كام تعاألفضل االسرتاتيجية  ختيار البدائلاملساعدته يف تقييم و 

نظمة أن قبل ميكن املومن خالل التفكري باملست ،فضل للواقع الحايل للمنظمةعىل تكوين فهم أ 
ستعامل السيناريوهات لتحليل مضامني األحداث الحالية يتم او ،لقراراتها الحالية تصوغ أهدافا

ا من تجاهها مبا ميكن اإلدارة العلياملمكنة با نة وبشأن ردود األفعالكالتفكري بشأن األحداث املمك
إذ مُتكن السيناريوهات اإلدارة من إدراك البيئات املستقبلية ، متالك الوعي بنتائج قراراتها الحاليةا

تأمل مدى  وعند، التي تُتخذ يف الحارضاالسرتاتيجية  املمكن أن تتطور ثم إدراك مضامني القرارات
ىل أساس بصائر عستُبنى واالسرتاتيجية  فالقرارات ستكون أفضل ،مكنةمن الحاالت املستقبلية امل

. فضال  عن أن هناك عدة عوامل أساسية يف نجاح عملية عميقة وتكون ذات احتاملية نجاح أكرب
ىل إ بناء السيناريوهات إذ عدها بعض الباحثني رشوطا  لبناء السيناريوهات وقُسمت هذِه العوامل

 .9 (10شكل ) انويةعوامل رئيسه وأُخرى ث

9 Source: Goeminne، Gert، 2007، "The Field of Scenarios Fuzziness asachance for building appealing future visions" 

working paper for the CONSENTSUS project، Emilie jempa kanko Mutombo، IGEAT-CEDD،ULB،p27 
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أن العوامل الرئيسية متثل العوامل البيئية الخارجية الرئيسية ألي منظمة ( 10يتضح خالل الشكل )
السياسية( بوصفها الحقل األوسع واألكرث أهمية لبناء ، لوجيةو التكن، االقتصادية، )االجتامعية

 حليل البيئي السليم لعوامل البيئة الخارجية الرئيسية من أجلوأن الت ،االسرتاتيجية السيناريوهات
السرتاتيجية ا نطالق الرئيسة لبناء السيناريوهاتتخفيض مستوى عدم التأكد البيئي تُعترب نقطة اال 

ل ( عاملني آخرين هام العوامRatcliffe،2000ضاف )افذة الفرص األوسع للمنظمة. وقد أ وتحديد ن
ؤكدا  استكشافها م ،سامها بالقوى الدافعة الرئيسة يف البيئة الخارجيةة والتي الثقافية والدميوغرافي

ومن خالل ية االسرتاتيج وتسجيل أي تغيري يحصل فيها بوصفها عوامل مؤثرة يف بناء السيناريوهات
 تبط بالنظام الداخيل للمنظمة إذيضا  تتضح مجموعة من العوامل الثانوية والتي تر ( أ 10) الشكل

دراك فة واإل املعر أما  ،ما تطمح أن تكون عليه املنظمة يف املستقبلإىل  انقيم والحاجات( يُشري ن )الإ 
ة بالكفاءات اإلدارية واملتمثل ،يف املعرفة الهيكلية واملعرفة اإلبداعية التي تتملكها املنظمة نتتمثال ف

مرونتِه إىل  مي(يكل التنظيوتُشري )قوة اله ،االسرتاتيجي وقدرات األفراد يف التميز بطريقة التفكري

نسيابية التي يتمتع بها هذا الهيكل ومدى فاعلية نظام االتصاالت اإلدارية ضمن الهيكل ومستوى اال 
أما )الثقافة التنظيمية( التي متتلكها املنظمة بوصفها تخلق منطا  من السلوك القيادي  ،التنظيمي

طلب وأن عملية نجاح بناء السيناريوهات يت ،تيجياالسرتا ودافعا  لدى األفراد للرُقي بواقع التفكري
وجود )املرغوبية(، إذ ياُلئم سيناريو معني رؤية خاصة بالذي ميكن أن يتحقق أو الذي ميكن تحقيقُه 

و يتم ن السيناريو يُطور أ إذ إ  خر لنجاح بناء السيناريوهات،، وتُعد )املصداقية( عنرصا  آ يف املنظمة
ويتم اختيارهم ليُمثلوا مجاال  واسعا  من  ،نة من الخرباء يف املنظمةتكوينه مبساعدة وتقويم عي

ختلفة جموعات العمل املاملصالح. وأن تكوين الفرق املرجعية ذات الخربة الرثية للتنظري وقيادة م
 حد من أبرز أركان التفكريذات خربة عالية للمنظمة، ويتحقق وانشاء قاعدة سيسهم يف إ 

ويتفق  ،سرتاتيجيات املقرتحة ذات القيمةالرتكيب( للمعطيات إذ يجعل اال ال وهو )أ االسرتاتيجي 
سرتاتيجيات ال تكون ذات )أن اال  ( الذي مفادهSalznickهذا التوجه مع ما قدمُه عامل االجتامع )

رتاتيجي االس ن السيناريونرى أ قيمة إال عندما يبث فيها املعنيون الروح والطاقة(. )ويف هذا الصدد 
ي لدى اإلدارة العليا ملجابهة التحديات الكبرية التاالسرتاتيجي  همة من تقنيات التفكريتقنية م

تواجهها املنظامت ال سيام الفندقية منها يف بيئتها الداخلية والخارجية وتخفيض مستوى عدم 
 التأكد البيئي للمنظمة(.
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 االسرتاتيجية  اليقظة -2
 وال سيام يف الدراسات التي كتبت يف ،قرن املايضات من اليربعيناأل إىل  تعود بدايات اليقظة 

موضوعات حالة التفاعل ما بني األفراد واملكائن والتي تستدعي املالحظة واملراقبة لكافة األحداث 
شارات ضعيفة وهناك العديد من التطبيقات التي غري املشخصة والتي قد تكون ذات إ  العشوائية

نتار مفهوم اليقظة يف فرنسا خالل مدة وا، الجودة دخلت يف هذا املجال مثل الفحص ورقابة

رتبط مفهوم اليقظة باملعلومات وبا فاور ، أما يف أ لنظم املعلوماتاالسرتاتيجي  االستعامل
ونتيجة لكرثة  .يات املتحدة يف املجال التنافيسيضا  يف الوال هذا املفهوم أ  ستعملولوجية وقد االتكن

لتي تُركز عىل ااالسرتاتيجية  ظهور مفهوم اليقظةإىل  ألمر الذي أدىااالسرتاتيجية  البحوث يف اإلدارة
قد تعددت و  ،املعلومات الواقعية واالستباقية التي تحصل عليها املنظامت يف بيئتها الخارجية

ختالف افكارهم و عطاء مفهوم محدد نتيجة لتباين أ ر الكتاب والباحثني وتباينت حول إ وجهات نظ
ل البيئة تساعد يف ( بأنها "عملية مالحظة وتحليJacobiak 1989عرفها )تخصصاتهم وأهدافهم إذ 

 Emmanuel،وأشار ) ،سرتاتيجية"تخاذ القرارات اال نار ومعالجة وانتقاء املعلومات لالستخدام يف ا
قيق رة لبيئة املنظمة لتحالبحث عن املعلومات من خالل املراقبة الدامئة واملستمأنها "إىل  (1998

سرتاتيجية" أو أنها "عملية تحويل املعلومات املكتسبة يف سياق رصد البيئة من أجل هداف اال األ 
شارات الضعيفة املتعلقة بالتهديدات والفرص وبأرسع وقت ممكن يف حني اكتشاف وجمع أدق اإل 

يُركز عىل تحسني االسرتاتيجية  ( بأنها "أسلوب منظم يف اإلدارة2012 ،وصفها )غالب ومليكة
خالل عملية الجمع ومعالجة املعلومات ونار املعرفة املفيدة للتحكم يف محيط  تنافسيتها من

 املنظمة". 
تقوم عىل جمع املعلومات االسرتاتيجية  ومن خالل استعراض املفاهيم أعاله نالح  أن اليقظة 

الواقعية واالستباقية بصورة منظمة ومستمرة لتزويد متخذي القرارات بها لتجنب التهديدات 
( Tamboura 2007)، (Lesca, 1997)  :من فقد أشار كُل اص الفرص وبأرسع وقت ممكن.قتناو 

 تتمثل :االسرتاتيجية  أن خصائص اليقظةإىل 
املعلومات  إىل شارةل وشامل نحو املستقبل وتستخدم لل سرتاتيجية : توجه املنظمة بشكل كاماال  -أ

مة لها أي أمنوذج من النامذج املقي املقدمة لليقظة وال تخص العمليات الحالية واملكررة التي ليس
ة وبقاء ا تأثري كبري يف تنافسيمنا تخص القرارات ذات الطابع املستقبيل وله، وإ بفعل التجربة

 .ة وتُزود صانع القرار باملعلوماتستمرار املنظمة أي تُطبق عىل القرارات غري املتكرر وا

ذات  املعلومات نتقاءتقوم بالتقاط واوذكاء مجموعة من األفراد  ستباقيا الذكاء الجامعي : بحث -ب
قواعد  وفقا  يف موضوع عمل ها معنى معينالصلة ومالحظة اإلشارات يف املحيط ومقارنتها وإعطائ

سلوك العمل الجامعي من أجل االبتكار والحد من الالتأكد بسبب تغريات البيئة الخارجية مام 
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ء الجامعي قُدرة أساسية للمجموعة لتكون فالذكا ،قلبصورة جيدة وكلفة ووقٍت أ  العملإىل  يؤدي
 .ألمر بتوقع املستقبل ويف أي مجالأكرث كفاءة من الفرد ال سيام عندما يتعلق ا

رص تفسري إشارات اإلنذار املبكر التي ترتبط بعناالسرتاتيجية  تتضمن اليقظة  :بداعخلق اإل  -ج 
خاللها ميكن صياغة ولكن من  ،حداث التي وقعت فعال  قظة ال تصف األ بداع فمعلومات الياإل 

نشاء وتنظيم ومعالجة املعلومات من عية مسبقة وتعني قدرة املنظامت إل بدافرضيات ورؤية إ 

مصادرها وتوليف املعرفة الجديدة لتطوير القدرات وتسهيل تصميم خدمات جديدة وتحسني 
 نحو االستدامة . ةالعمليات املوجه

تطبيقها االطمئنان لالسرتاتيجيات و إىل  ظامت الفندقية تركنهناك الكثري من املنظامت ال سيام املن 
ي مة والتكيف التات التي تحدث من أجل عملية املواءمن دون النظر يف املستجدات والتغيري 

 بح لليقظةصحظة املتغريات بشكٍل مستمر لذا أ تتطلب جهدا  كبريا  وقدرة عىل مراقبة البيئة ومال 
 سرتاتيجيني عىل البحث املستمر عن أساليب جديدة يفة القادة اال يف مساعددور مهم االسرتاتيجية 

رث مام كان( كف وال تردد مقولة )ليس باإلمكان أفاملنظامت اليقظة ال تركن للأملو  ،تقديم الخدمات
(.11دورا  متكامال  يف املنظمة وميكن تلخيص دورها كام مبني يف الشكل االسرتاتيجية  وتؤدي اليقظة

 10يف املنظمةاالسرتاتيجية  ( دور اليقظة11شكل )

10 Source: www.sildlei.co.cc،2010،3. 

 التوقع 

 االكتشاف اإلنذار التتبع المراقبة

 التعلم

http://www.sildlei.co.cc,2010,3/
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تلعب دور الجمع بني أسلوبني متكاملني االسرتاتيجية  أن دور اليقظة( 11نالح  من خالل الشكل )
قرب التحذير يف أ اإلنذار الذي ينبه اإلدارة العليا للظواهر الجديدة والكشف عن  –سلوب األول األ 

طورات التتبع والذي يعني تتبع الت –واألسلوب الثاين  ،يف البيئة وقت ممكن عن أي إشارة تغيري
ة بقدرتها عىل التوقع للتغريات الخارجي املنظامت يف األسواق مرهون ن بقاءوعليه فإ ،ومراقبتها

ة ستجابات متايش بها املنظمة تشكل امقدرات تكييفيإىل  والتكيف معها والتعلم الذي يقود

 يت :أ ل وكيفية استعامل املوارد عىل النحو األفضل ودور اليقظة يتلخص مبا يالتغيريات يف بيئة األعام

يتي ميكن رشاؤها أو الت : يعني التعرف عىل منافسني جدد أو محتملني واملنظامت الاالكتشاف -1
 قظةفالي ،لخامة معها رشاكة من أجل التطوير واكتشاف الفرص يف السوق السياحية... إقميكن إ

نظمة وأن عني تشجيع األفراد عىل خلق ما يطلق عليه بثقافة االكتشاف داخل املتاالسرتاتيجية 
كتشاف الهادفة سيكون له األثر يف إيجاد الحلول للمشكالت والتعرف التشجيع عىل عمليات اال 

اليق  السرتاتيجي ا عىل الفجوات املوجودة وتنمية ثقافة االبتكار وتشجيع القادة عىل تبني التفكري
 .مستويات املنظمةيف كافة 

قظةالواقع وهذا يبني دور اليإىل  عمليات البحث السليم وقريبا  إىل  التوقع : الذي يكون مستندا   -2
بتوفري املعلومات الدقيقة عىل سبيل املثال التوقعات لنشاط املنافسني أو تغيريات محيط املنظمة 

ي تقدم نظمة قبل وقوعها فهويعني توقع األحداث املستقبلية والتي ميكن أن تحدث يف محيط امل
 تخاذ القرارات وقادرة عىل الترصفتقبل مام يجعل إدارتها واعية يف اتوضيحات كإضاءة عىل املس

 .قبل وقوع األحداث
 السوقالخدمات يف نتاج الخدمات أو تقديمولوجية أو طرائق إ املراقبة : أي متابعة التطورات التكن -3

واملستمر لرصد بيئة املنظمة والذي يهتم بالكشف عن السياحي واملراقبة ذلك العمل املنظم 
ف حول كتساب املعار ملنظمة كام تؤدي دورا  هجوميا  ال املعلومات التي تؤثر تأثريا  رسيعا  يف منو ا

االسرتاتيجية  ساسيا  للدارةعليه تُعد مراقبة البيئة عنرصا  أ و  ،البيئة ودورا  دفاعيا  لحامية تلك املعارف
هذه األخرية تتوقف عىل تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة ملعرفة الفرص عىل أساس أن 

 والتهديدات وتحديد نقاط قوتها وضعفها .
 : الكيفية التي تجعل املنظامت تعمل بشكٍل قوي وجامعي وبصورة مستمرة عن طريقالتعلم -4

قيق ضامن األهداف إذ ت من أجل تحالتكيف يك تكون قادرة عىل جمع وإدارة واستغالل املعلوما

 .ن آلية التعلم التي تتبناها املنظمة تجعلها جزءا  من ثقافتها التنظيميةإ 
أهمية كبرية للمنظامت ال سيام املنظامت الفندقية منها إذ تعمل االسرتاتيجية  فضال  عن أن لليقظة

  :عىل
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  بل وقوعها ة قكتشاف التغيريات الجديدامساعدة املنظمة عىل املالحظة والتنبؤ والتوقع و

لخ( التي تحصل يف البيئة وكذلك متكن املنظمة من تصحيح منافسون ..إ، )تقنيات جديدة
كون مبقام ة التي توذلك عن طريق التغذية باملعلومات الدقيق ،لهااالسرتاتيجية  التوجهات

.تحذير للمنظمة

 وستحسن عملية صنع القرارات وتنفيذهاالسرتاتيجي  تدخل يف عملية التخطيط 

 .أيضا  االسرتاتيجية 

  جعل يتحديد الفجوة بني خدمات املنظمة الفندقية مقارنة  بحاجة السوق السياحية مام
 املنظمة تبقى بالسوق وتحقق الريادة يف مجالها.

 رى العاملة املنظامت األُخإىل  بالنسبة، د موقع املنظمة التنافيس الحايل واملستقبيليتحد

 يف نفس القطاع.

  وتوجهات واسرتاتيجيات املنافسني فضال  عن تقييم قدراتهم وإمكانياتهم هتامم اتُشخص

فهم التهديدات والفرص املوجودة بأسواقها ومعرفة مدى قدرتها عىل التوقع إىل  مام يؤدي

 ملواجهة منافسيها وبالتايل التقدم عليهم.

 ؤثرة يف ظل ملتوجه املنظمة للعمل بطريقة ديناميكية يف بيئة تتسم بالتغريات الرسيعة وا

 بداع والتجدد والتكيف مع املستجدات.محيط عاملي تنافيس مفتوح مام يجعلها دامئة اإل 

 كر وتقدم خدمات مل يف ،تُساعد املنظمة عىل فهم التغيريات الحاصلة يف أذواق الضيوف

حتياجات الضيوف اومعرفة  ،يقهاوبها الضيف وخصائص الخدمات وطريقة إنتاجها وتس

وكذلك تحديد األسواق الجديدة أو املحتملة للدخول  ،ودرجة رضاهم وطريقة خدمتهم
 فيها. 

  .تدعم وتعزز القدرة عىل خلق املشاركة املستدامة والعمل الجامعي الفاعل
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 االستراتيجي  : عناصر التفكيرثالثًا

      
ختلفوا يف قد او اتيجي االسرت  ساهم العديد من الكتاب والباحثني يف تحديد وتناول عنارص التفكري 

جاد هام )إياالسرتاتيجي  وجود عنرصين للتفكريإىل  ( يُشريJritzفمن وجهة ) ،تحديد تلك العنارص

وجود إىل  (Neiber&Albertيف حني أشار ) ،دراسة الفرص الخارجية(، حلول مختلفة للمشكالت
ص مسؤول عن اختيار شخ، داثتتمثل يف )األمناط املتكررة لألحاالسرتاتيجي  ربعة عنارص للتفكريأ

عداد عرفة السابقة إل امل ستعاملا، فادة من األحداث املاضية للتنبؤ باملستقبلاإل ، االسرتاتيجي التفكري
يجاد ة عنارص تتمثل يف )القدرة عىل إ ( فقد حدد خمسBoonأما ) ،منوذج مناسب التخاذ القرار(

 لداخلية والخارجية وفهم موقف املنظمةفهم ديناميكية البيئة ا، حلول مختلفة ملشكالت معينة
الجديدة  معرفة مناطق التنافس، تحديد األهداف املستقبلية واملستقبل األكرث فائدة، داخل األنظمة

( Walker&Angelst)  :من ألفكار املختلفة يف أفكار جديدة(. واتفق معه كلوالقدرة عىل جمع ا
، فهم نقاط القوة والفرص، صناعة واملنافسةيضا  إذ تتمثل يف )الوعي بالبوجود خمسة عنارص أ 

عة القرار صنا، للمدراءاالسرتاتيجية  دراسة األولويات، للمنظمةاالسرتاتيجية  الوعي باملشكالت
 ( فقد حدد عنارص التفكريMonnavarian.etal،2011باإلفادة من العمليات املرنة والفعالة(. أما )

إدارة ، كري املنظمالتف، االسرتاتيجية الرؤية، االسرتاتيجي كاءالذ ، بداعبسبعة عنارص : )اإل االسرتاتيجي 
السرتاتيجي ا النمط العقيل املتنوع( وسيتضمن البحث عنارص التفكري، املساءلة، الرصاع التنظيمي

تشمل : ( والتي تم اختيار منها ستة عنارص Monnavarian.etal،2012التي جاءت وفق دراسة )
املساءلة( ، ميإدارة الرصاع التنظي، التفكري املنظم، االسرتاتيجية الرؤية، جياالسرتاتي الذكاء، بداع)اإل 

ومبا ينسجم مع أهداف ومتطلبات البحث يف الجانب امليداين مع توضيح كل عنرص من العنارص 
  :وعىل النحو اآليت

 
 اإلبداع : -1

، ثنيب والباحهتامم عدد كبري من الكتااع من أكرث املوضوعات التي تجذب ابدأصبح موضوع اإل  
امت التي ك ألن املنظوذل ،بداع رس نجاح الكثري من املنظامت ال سيام املنظامت الفندقيةإذ ميثل اإل 

ه يف املايض ، كام كانت تقوم بعاملها باألسلوب التقليديتمرار بأداء أ سال تتبنى اإلبداع يف عملها واال 

الها أو زو إىل  يؤدي يف نهاية املطاف ضمحالل والذيملنظامت سوف تعاين من الركود واال ن هذه افإ
داع بات التغيري والنجاح "األفضل عمل إ بداع مطلبا  أساسيا  من متطلبأضعاف دورها. وأصبح اإل 
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تاب الكُ واحد مميز ورئييس يف املنظمة عن عمل مجموعة من التحسينات الصغرية". قدم عدد من 
بأنُه "العملية التفكريية التي تساعدنا عىل ( Poul،2005بداع إذ عرفه )والباحثني عدة مفاهيم لل 

بداع بأنُه "عملية خلق أفكار جديدة ( فعرفا اإل Thompson&Seokchoi،2006أما ) ،توليد األفكار"
بداع بأنُه "نشاط عقيل يصاحبه رغبة قوية يف اإل  (2006 ،خالقة ملشكلٍة معينة" بينام يرى )عبيد

 ويكون لدى املبدع حساسية نحوها وإرصارغايات  حلول مشكالت أو بلوغإىل  البحث والتوصل

ي مبواطن الضعف والثغرات وعدم أو هو "عملية تحسس للمشكالت والوع عىل معالجتها"
فرضيات جديدة واختبار الفرضيات نسجام والنقص يف املعلومات والبحث عن حلول وصياغة اال 

 ستعامل املعطياتاطات جديدة باحلول أو ارتبإىل  عادة صياغتها أو تعديلها من أجل التوصلوإ 
هوم ن الخصائص والتي ترتبط مبفكرت مجموعة ماآلخرين". وقد ذ إىل  املتوافرة أو توصيل النتائج

  :بداع وهي كام يأيتاإل 
، وهو ليس عملية فردية بداع ليس حكرا  عىل األفراد، فاإل بداع ظاهرة فردية وجامعيةاإل  -أ

عات واملنظامت أو قد ميكن القول إن لجامإذ قد تتم مامرسته عن طريق ا ،بالرضورة
 بداع الجامعي أو املنظمي.اإل 

ها ببداع عىل التفكري املتعمق الشمويل الذي يبحث املشكلة من جميع جوانيعتمد اإل  -ب
 .ويواجه عدة حلول متكافئة لها

 خر حسب، ولكنها تختلف من شخص آل بداع ظاهرة إنسانية عامة وليست خاصة بأحداإل  -ت
 وف التي يعيش وسطها ويتعامل معها.الفطرة والظر 

 .بالعوامل املوروثة وميكن تطويره بداعيرتبط اإل  -ث
بعض ما هو ف ،بداع علم نظري تجريبي قابل للتبديل والتغيري باختالف الزمان واملكاناإل  -ج

 .اليوم قد يلغى غدا ، والعكس صحيح صواب
إىل  هاذه الفرص وتحويلوبالتفكري يف استغالل ه ،دامئا  بالتحليل للفرص اإلبداع يبدأ -ح

  .إمكانات إبداعية
دراك الحيس والتصورات والصياغات الجديدة لهذا فهو يستوجب اإلبداع جهٌد متصل باإل  -خ

 .حظة واالستامعقدرات متميزة يف املال 
 .ا  إلشباع احتياجات ورغبات معينةبداع أن يكون موجهتستوجب فعاليات اإل  -د

 .التجريبوفقا  لنتائج التقويم و  ثم يتطور األمر مرحليا   اإلبداعات الفعالة تبدأ دامئا  صغرية -ذ

يعني أنه  وهذا ،مواقع الصدارة والتمييز والقيادةإىل  ن املحصلة اإلبداعية الفعالة تتطلعإ  -ر
إىل  نه ال يصل يف الغالب، فإالقيادة والتفوقإىل  إذ مل يطمح الجهد اإلبداعي منذ البداية

 .نتيجة إبداعية
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  د املبدع :سامت الفر ما أ 
ليك يكون الفرد مبدعا  يجب أن ميتلك مجموعة من السامت والقدرات والتي يظهر تأثريها يف  

سلوكه قدمت مجموعة من الكتاب والباحثني مجموعة من السامت التي يجب أن يتحىل بها الفرد 
 ،)مصبح ( 2010،( )جرب2002 ،( )السويدان والعدلوين2002 ،)الرسور  :من ، فقد أشار كُلاملبدع

 ( ومنها اآليت :2011

عطاء عدد كبري من األفكار خالل فرتة زمنية محددة الطالقة : تتمثل الطالقة بالقدرة عىل إ  -أ
 .در املفيدة واملنتجة يف وقٍت محدسواء  كانت الطالقة لفظية كإعطاء عدد كبري من األفكا

كري عرتضة والتفاملشاكل املعىل التكيف مع املواقف الطارئة و  : وتعني القدرة املرونة -ب
الرسيع إلعطاء الحلول اإلبداعية وهي درجة السهولة التي يغري بها الشخص موقفا  أو 

ة األشياء من عدإىل  كام تعني النظر ،وجهة نظر معينة وعدم التعصب ألفكار بحد ذاتها
 .من األفكار املختلفة واملتاميزة زوايا مام ينتج لنا أكرب عدد

ة بتكرار رتابطتيان باألفكار الجديدة النادرة واملفيدة وغري املاإل  األصالة : وهي القدرة عىل -ت
كمية األفكار إىل  كام أنها ال تُشري ،نتاج غري مألوف وبعيد املدىأفكار سابقة وهي إ 

ام أنها ال ك اإلبداعية التي يعطيها الفرد كام يف الطالقة بل تهتم بقيمة األفكار وجديتها
عله نفوره من تكرار ما يفإىل  ر تصوراته الشخصية بل تدلتدل عىل نفور الفرد من تكرا

 خرينن الشخص املبدع ال يكرر أفكار اآل خرون وهذا ما مييزها عن املرونة إذ تعني أ اآل 
وصف بداع ويومتثل األصالة أعىل درجات سلم اإل وينفر من حلولهم التقليدية للمشاكل 

 بها جديدة تختلف عن التي يأيتية و خص باملبدع إذا استطاع أن يأيت باستجابات أصلالش
رب هذه الخاصية من أكرث الخصائص ارتباطا  بالتفكري أقرانه من حيث تنوعها وجدتها وتعت

 .اإلبداعي
ن الشخص املبدع ال يكون مبدعا  إذا رأى األمور كام يراها الشخص  : إ ية للمشكالتالحساس -ث

بدع هي حساسيته للمشكالت لذلك من أهم الصفات التي يجب أن يتحىل بها امل ،العادي
إذ يرى املشكلة ويحلها دون أن يشعر الشخص العادي بوجود املشكلة أصال  وتعني أيضا  

كتشافها وتحديد املعلومات الناقصة اقدرة الفرد عىل الشعور واإلحساس باملشكالت و 
 وعرض التساؤالت الجيدة حول املشكلة.

نارصه عإىل  درة الفرد عىل تحليل الُكلالقدرة عىل التحليل والربط : يعني التحليل ق -ج

اف ستكشقدرة التحليل بأنه ذو قدرة عىل ا ولذلك يوصف الفرد الذي ميلك ،األساسية
أما الربط فهو القدرة عىل تكوين عنارص  ،تفاصيل وأجزاء اليشء سواء  أكان فكرة  أو عمال 
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 لعالقات بني األثرالخربة وتشكيلها يف بناء وترابط جديد أو هي القدرة عىل إدراك ا
 .م استنتاج أو توليف عالقات جديدةوالسبب وتفسريها ث

 : أخذ زمام املبادرة يف تبني األفكار واألساليب الجديدة والبحث عن الحلول املخاطرة -ح
 واملشكالت يف الوقت املناسب الذي يكون فيه الفرد قابال  لتحمل املخاطر الناتجة عن

  .جهة املسؤوليات املرتتبة عىل ذلكستعداد ملوااألعامل التي يقوم بها ولديه اال 

 مور اآلتية :أل بداع وتطويره إذ ال بد أن يتوفر فيها بعض االبيئة دورا  هاما  يف تنمية اإل  كام تلعب
 توفري األمن النفيس واالجتامعي لألفراد. -أ

 .مزاولة الشورى داخل املنظمة -ب
 .املغامرة واملجازفة وقبول التحديبث روح  -ج

 ن الثقة املتبادلة والتعاون املثمر.خلق جو م -ح
 تشجيع األفكار الجديدة وتوفري الوقت الالزم للبداع. -خ

 .نيتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ودعم املبدع -د
التي ة االسرتاتيجي أحد مداخل اإلدارةاالسرتاتيجي  ومبا أن التفكري ،ستعراض ما سبقومن خالل ا 

ا  للمدخل وفقاالسرتاتيجي  تبصار إذ يُعد التفكريستتطلب إدارة أنشطتها قدرا  من اإلبداع واال 
اإلبداعي هو أكرث من نشاط منطقي بل هو العمل الذي يبدأ من أفكار مبهمة وعشوائية غري 

 مرتبطة غامضة تتطلب التفكري بإبداع. 
ظامت مل ن معظم هذه املنيف املنظامت اليابانية لوح  أ االسرتاتيجي  ويف دراسة لعملية التفكري

 ،اتيجيةاالسرت  ساسيةل كان لديهم فهم حديس للعنارص األ ب ،قسم تخطيط اسرتاتيجي لديهايكن 
لهم  وما تُصوره بداع يف هذه الخططمن عنرص اإل سرتاتيجيات يف األعامل مشتق وأن نجاح هذه اال 

 .جياالسرتاتي بتكار واملرونة والبصرية هي متطلبات هامة لعملية التفكريإرادة العقل فاال 
  

 سرتاتيجي :الذكاء اال  -2

أحد أمناط الذكاء الذي يتسم به قادة املنظامت، إذ ميدهم بالقدرات االسرتاتيجي  يعد الذكاء 
ياغة لية رصينة لتوفري املعلومات لصناع القرار وصعن تهيئة آ  فضال ، االبداعية والرؤية املستقبلية

لب من إذ يتط، مية بشكل خاصسرتاتيجيات والخطط يف املنظامت بشكل عام واملنظامت الخداال 
ية ذات جل تكوين رؤقدراته العقلية وتوظيفها من أ  يف املنظامت استعاملاالسرتاتيجي  املفكر

خرين بتوحيد لألمر البعيد واستاراف املستقبل فضال  عىل تحفيز اآل االسرتاتيجية  عالقة باألهداف
ارات دخرين أو اإل آ فراد أ خرى أو األ توجهاتهم وتدعيم حاالت التعاون وأسس الاراكة مع املنظامت 

ن يتمتع أ االسرتاتيجي  لذا يتطلب من املفكر ،يف داخل املنظامت من أجل تحقيق النجاح والتفوق
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حديد مفهوم راء وتوجهات الباحثني بتآ وتبعا  لذلك اختلفت ، ليفكر اسرتاتيجيا  االسرتاتيجي  بالذكاء
ه صناع ابتكار خرائط طريق توجبأنها "etl (Kuhlmann ، 1999) ذ عرفهاإ  ،االسرتاتيجي الذكاء

جاوزا  للرتتيب التقليدي عرب تلبية حاجاتهم امللحة القرار نحو صناعة قرارات أكرث وعيا  وت
للمعلومات ويف الوقت املناسب وبالدقة والكمية والجودة املطلوبة لصناعة قراراتهم بجرعة 

افهم هدة تختص بتحليل املنافسني أو فهم أ ، وهناك من رأى أنها "وظيفصحيحة من العقالنية"

هم نفسهم والصناعة وفلية وما يؤمنون به من فرضيات عن أ املستقبلية واسرتاتيجياتهم الحا
( بأنها "ما تحتاج املنظمة أن تعرفه tham&kim، 2002) ليهاوأشار إ، برز مكوناتهم"راتهم وأ قد

قبل، دارة التغريات استعدادا  للمستنة واستباق وإ عن بيئة أعاملها لتصنع تطورا  إزاء عملياتها الراه
واق الحالية سوتحسني الربحية يف األ  سرتاتيجيات املالمئة لخلق القيمة املضافة للضيفوتصميم اال 

نها "عملية لزيادة امليزة التنافسية لألعامل من بأ  museuxetal) ،2006فيام عرفها )، "والجديدة
تطوير  نها "القدرة عىلوعرفت كذلك بأ ، املتاحة يف صنع القرار" خالل االستعامل الذيك للمعلومات

 –الفهم  -اسرتاتيجيات مالمئة ملواجهة التأثريات البيئية املستقبلية وهذا الذكاء يشمل املوهبة 
 الخيال الواسع". - املرونة –املعرفة 

 ت الذكاءقي مكوناذ تلتإ االسرتاتيجي  مع مفهوم التفكرياالسرتاتيجي  ويتقارب مفهوم الذكاء 

 ع عنارص التفكريالاراكة( م -الواقعية  –الرؤية املستقبلية  -تفكري النظم  - )االستارافاالسرتاتيجي 
دارة الرصاع إ  –التفكري املنظم  –االسرتاتيجية  االرؤي –االسرتاتيجي  الذكاء -بداع إل )ااالسرتاتيجي 

 املنظم لفهم طة بالتفكريلعمليات العقلية املرتبإذ يركز كالهام عىل توظيف ا ،املساءلة( -التنظيمي
ي تغيريات تواجهها املنظمة والتي تؤثر يف مستقبلها فضال  عن ارتباطها بتكوين صورة وتحليل أ 

لذلك يعد كل من  ،عن الرؤية التي ينبغي تبنيها لألمد البعيداالسرتاتيجي  املنظورإىل  شاملة تستند
ؤية داة ملساعدة املدراء عىل التنبؤ باملستقبل وبناء ر أ سرتاتيجي اال  والذكاءاالسرتاتيجي  التفكري

السرتاتيجي ا بد للمفكر ذ الإ االسرتاتيجي  أوسع وأشمل من الذكاءاالسرتاتيجي  واضحة إال أن التفكري
 سرتاتيجيا .ان يكون عىل قدر من الذكاء ليك يفكر يف املنظمة من أ 

ارة املخاطر التي تواجه املنظمة فضال  عن بيان املخاطر ديف إ االسرتاتيجي  وتربز أهمية الذكاء 

والتهديدات ومعرفة الفرص بطريقة متكن املسؤولني يف املنظامت من تحديد برامج وسياسات 
يف رتاتيجي االس كام يسهم الذكاء، ن الخطط املستقبليةدوره الهام يف قرارات املنظمة بشأ املنظمة و 

رة للعمل بصو فراد داخل املنظمة ل إسناد املجموعات واأل حقيق موقع تنافيس متقدم من خالت
انية يف داملشاركة الوج -جهزة واملعدات األ  -كانيات املناسبة )املعلومات ممشرتكة عىل توفري اإل 

 .ه املنظمة يف حارضها ومستقبلهاليالعمل( باتجاه ما تصبو إ
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  : يف تحقيقه اآليتاالسرتاتيجي  وتكمن أهمية الذكاء

نسان مبقدرات املنظامت الذكية كأحد التطورات الهامة درات الجوهرية التي يتمتع بها اإل ربط املق
 لوجيا املعلومات.و لتكن

 عامل خاصة القيادية منها.جي ملنظامت األ العمل عىل بناء مركز اسرتاتي -1

اسرتاتيجية  سيناريوهات، سرتاتيجيةوما يتصل به من تكوين املعرفة اال االسرتاتيجي  التفكري -2

 هيكلية واستجابة مؤثرة يف محفظة خياراتها.و 

 .مع العمالء واملورديناالسرتاتيجية  وهندسة بناء عالقاتهااالسرتاتيجية  تعزيز القدرات -3

 كرتونية.لها من أخطار وتهديدات يف بيئة األعامل اإلمع وما يرتبطاالسرتاتيجية  تشخيص الفرص -4

اتيجياتهم الحالية وقدراتهم ودرجة سرت اهداف املستقبلية للمنافسني ومعرفة تحليل األ  -5

 استجابتهم.

 سرتاتيجي. التمكن لضامن النجاح اال  -6

  يف ظل. ال سيام يجاد قادة ناجحنيإ همية الذكاء يف دوره يف ترسيخ السامت للقيادة و كام تربز أ 

 الشخصية( يف الحكم عىل  - العقل – تزايد أهمية القادة واالعتامد عىل سامت )الذكاء

 دة.كفاءة القا

 ةالقيادة الشبكي - القيادة الفرقية - ظهور أمناط جديدة من القادة )كالقيادة املعرفية - 

والقيادة الوظيفية( بدال  من االعتامد عىل منط واحد كأمنوذج قيايس للحكم عىل فاعلية 

 مناط.جميع األ 

 لوجيا و نالتمتع بأمناط مختلفة من الذكاء وتوظيفها يف التكيف مع التكإىل  حاجة القادة

 الجديدة. 

 يت :ري مبجموعة من الخصائص تتمثل باآل مناط التفكأ كغريه من االسرتاتيجي  وميتاز الذكاء

  مرحلة االستشعار : الوعي والقدرة لدى القادة عىل معرفة التغريات الحاصلة يف البيئة

 الداخلية والخارجية وتشخيصها عىل مستوى املنظمة.

  ة الخاصة بطبيعة عمل املنظمة.هميالجمع : جمع البيانات ذات األ 

 .التنظيم : تنظيم البيانات التي تم جمعها وتصنيفها عىل شكل مصادر للمعلومات 
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 معلومات  إىل املعالجة : القيام بعمليات معالجة للبيانات التي تم الحصول عليها وتحويلها

 دوات املناسبة.بالطرق واأل 

 املستخدمني.إىل  االتصال : سهولة وصول املعلومات 

د اعة القرارات ووضع الخطط وتحدي : القيام بعمليات استعامل املعلومات يف صنعاملاالست

 جراءات تنفيذها. إ 

  :داف أبرزهاهمبجموعة من األ االسرتاتيجي  وميتاز الذكاء

سيام الفندقية منها من االستجابة للتغيريات التي  املنظامت والاالسرتاتيجي  ميكن الذكاء -1

 ة واملستقبلية والعمل عىل التنبؤ بالنتائج.البيئة الحالي تحصل يف

لة خدمات قابإىل  فكار الهادفة التي تحول االبتكارات واالخرتاعاتالعمل عىل تقديم األ  -2
 للتطبيق.

يعمل عىل توفري معلومات اسرتاتيجية متكن املنظامت من فهم التهديدات التي تحيط بها  -3

 .ومستقبال  حاليا  

سرتاتيجية يف مجال البحث والتطوير من خالل جمع اتحالفات مساعدة املنظامت يف القيام ب -4

 املعلومات وتحليلها عن البيئة الخارجية.

حداث كأساس يف حل امد هذه األ حداث املستقبلية واعتآراء تخمينية عن األ يسهم بوضع  -5

 املشكالت.

 بداعية مثىل.قرارات إ إىل  العمل عىل تشكيل قناعات لدى صناع القرار بوجوب الوصول -6

 
رية ذ يجمعون بني املوهبة الفطإ االسرتاتيجي  تطوير ذكائهمإىل  فرادويسعى الكثري من األ  

اتيجي االسرت  ن عملية تطوير الذكاءإذ إ ، ولية لديهمخربة والتجربة لتطوير املواهب األ مع ال

  يت :تستلزم توفر مبادئ عدة تتمثل باآل ليست عملية سهلة و 

 ويتم التعامل معها بشكل مرتابط وال ميكن  كنظام واحداالسرتاتيجي  تعمل عنارص الذكاء

فصلها مام يدفع القادة للعمل كفريق فعال باتجاه تحقيق املستقبل فضال  عن صياغة 
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اتيجي االسرت  وهذا يتطلب توظيف عنارص الذكاء بداعات وتحقيق اإل سرتاتيجيوإنجاز اال 
 يف قيادة املنظمة.

  التحديات التي تواجهها ثم تنفيذ ورش عمل تشخيص احتياجات املنظمة والصعوبات و

 يجاد الحلول املناسبة إذ تساعد يف تطوير الذكاءحلقات نقاشية ملناقشة التحديات وإ و 
لدى قادة املنظامت فضال  عىل مواجهة كافة التحديات واملشاكل مهام كانت االسرتاتيجي 

 درجة تعقيدها.
قة عىل استعامل املعلومات واملعرفة بفاعلية واملتعلبقدرة املنظمة االسرتاتيجي  دارة الذكاءتبدأ إ 

ألفراد عىل  عن تشجيع افضال   ،داء العمل يف املستقبلوالخدمات واتجاهات التأثري عىل أ  باملنتجات
حساس بالتغيري وتحديد كيف يؤثر يف بيئة املنظمة واستعامل املعلومات بصورة جيدة التخاذ اإل 

 قرارات صائبة.

 تيجية االسرتا الرؤية-3
وذلك  ،سيام الفندقية منها همية بالغة لجميع املنظامت الأ االسرتاتيجية  يحتل موضوع الرؤية 

القة عذ تعد يف الحيوية ذات الت إ لوجودها يف بيئة ذات تغريات متسارعة ويف مختلف املجاال 
لتغيري ا ن تقود عمليةليه يف املستقبل مام يسهل عليها أ ن تكون عبطموحات املنظمة وما ترغب أ 

ز فضل وتحقيق النجاح والتمييا ومبا يدعم أداء عملياتها بشكل أ من خالل إعادة تنظيم نشاطاته
عىل قدراتها يف التكيف لشتى املواقف واألزمات مبا ينعكس بصورة إيجابية عىل  والريادة اعتامدا  

 املنظمة واملجتمع.
( EI-Namaki،1992وعرفها )اتيجية االسرت  للرؤية وقد قدم عدد من الكتاب والباحثني مفهوما   

 صفهالوجيا، فعالية( يف املستقبل بينام و و ثقافة مشرتكة، عمل، تكن، ما" )منظمة ءبأنها "وصف ليش
(2000 ،Lynch بأ )."نها "الصورة الذهنية للحالة املستقبلية املرغوبة واملمكنة للمنظمة 

شاملة ومتكاملة لكل أنشطة وأعامل  يجب أن تكون( بأن"الرؤية 2007الوهاب، يف حني يرى )عبد 

كال شأنها شكل من أ افر الجهود الجامعية يف داخل املنظمة وخارجها و املنظمة وتستنبط يف تض
القيادة وإحدى املهامت العظيمة التي يقوم بها كبار القادة يف املنظمة والرؤية ال تعني مجرد 

مبثابة أداة وقدرة تستند عىل إمكانات  منا هيي عالقة بفرتة أو بأوضاع قادمة إ تصور أو تخيل ذ
يد هدف املطلوب يف توحوخربة ودراسة عقالنية لواقع ومستقبل املنظمة مبا يجعلها تحقق ال

 وحدد عدد من الكتاب والباحثني عدة خصاص للرؤية ،تجاه أغراض املنظمة العليا"العاملني با
  :باآليت م تلك الخصائص واملتمثلةأهإىل  لذى سنتطرقاالسرتاتيجية 
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ال يُدرك فقط بل يجب أن يشكل أن املستقبل يجب أ إىل  (Polak،1973التوجه املستقبيل : أشار ) -أ
أيضا  وهذا املفهوم سوف يكون مهام  جدا  يف تعبريات الرؤى أي أن تكون للرؤية قابلية التصور 

 د للرؤيةوأن اإليصال الجي ،(David،1993مبعنى أن تنتقل صورة ملا سيكون عليه املستقبل )
يُلهم ويجمع  ذستقبيل الذي يرسم ويُسبب تحديا  إ يخلق حامسا  كبريا  إلدارة التوجه املاالسرتاتيجية 

 ،( )دوايMoore،1998( وقد حدد ُكل من )Thomson&Strickland،1995أفراد املنظمة. )

  :ق التي تؤثر يف املستقبل وكاآليتمن الطرائ ا  ( عدد2005
 تجاهات والحوادث والتحديات.اال التكيف بشكٍل مثايل مع  -1

 إحكام الفرص. -2
 السيطرة عىل أسباب عدم التأكد )املصداقية(. -3

 الدوافع والحوافز والبواعث. -4
 الحث عىل التعاون. -5

 تقليص الرصاع. -6
 الفاعلية.إىل  التحرك من الكفاءة -7

أسلوب يحث ها بواإلعالن عناالسرتاتيجية  ةصياغة الرؤيإىل  ن اإلدارة العليا تحتاج : إ القبول الواسع -ب
ن ذ إ املنظمة وااللتزام بأهدافها. إ إىل  ويُنمي لديهم اإلحساس بالفخر باالنتامء ،األفراد عىل قبولها

وغ وبلة االسرتاتيجي توافر رؤية محفزة من شأنِه أن يدعم الجهود ويشجع عىل التفاين يف تنفيذ
وملاذا  ،يجري يف بيئة نشاط منظمتهم ن األفراد إذا مل يتفهموا ماذااألهداف املحددة ويف الحقيقة فإ

 ورسالة املنظمة تصبحاناالسرتاتيجية  ن الرؤيةاع مداخل جديدة لتحقيق األهداف فإتبيتم ا
 نمهم وتعاونهم يف تنفيذها، وعليه فإويكون من الصعب ضامن التزا ، من حيث املضمونفارغتني

وافقة ل فرد باملنظمة يف فهمها واملالجديدة بطريقة مقنعة يساعد كاالسرتاتيجية  لرؤيةاتفسري 
  .ظمة وتنمية استعدادها للتحرك باالتجاه الجديدتوجيه املن ةعادعليها تُعد خطوة رضورية إل 

يجب أن تخلق عملية تواصل واسع ومستمر يف عمل االسرتاتيجية   : وتعني أن الرؤيةقوة التواصل -ج
 تيجية :االسرتا . عنارص الرؤيةاملنظمة جزءا  تكامليا  من ثقافةاملدراء التنفيذيني حتى تصبح 

عن عدد  يجب اإلجابةاالسرتاتيجية  يرى عدد من الكتاب والباحثني أنه قبل تحديد عنارص الرؤية 
  وكاآليت : من التساؤالت

 ؟ظمة خالل خمس أو عار سنوات من اآلنما الذي يجب أن تكون عليه املن -1

 ؟مييز املنظمة عن املنظامت األخرىما الذي  -2
 ؟ل التي ترغب املنظمة القيام بهااألعامما  -3

 ؟ما رؤيتنا الحالية للمنظمة -4
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 ؟أين يجب أن تتوجه املنظمة -5
 ؟ا نوع املنظمة التي نحاول بناءهام -6

 ما خطة األعامل املستقبلية للمنظمة؟ -7
  وكاآليت :االسرتاتيجية  ( ستة عنارص للرؤيةWilson،1995وقد قدم )

 .أنها تُركز عىل مستقبل املنظمة -1

إىل  ن كُل رؤية يجب أن تهدفوتضع معيارا  جوهريا  للنجاح إذ إ ا تؤسس هدفا  حرجا  أنه -2
 .السوقىل أو الثانية يف وجعل املنظمة يف املرتبة األ 

للتقنية والخدمات عىل أنها مصدر أسايس للميزة التنافسية يف االسرتاتيجية  تؤكد األهمية -3
 كُل األعامل.

اللية لتكتل بواسطة تأكيد التنوع املتكامل وتوضح االستقفكرة ااالسرتاتيجية  توضح الرؤية -4
  .الرؤية(، الفلسفة، الداخلية ملجاالت العمل الثالثة )الرسالة

 .دوار اإلدارية وهيكل املنظمةتُعرف األ  -5
 .الرؤية تصور ثقافة يتم إحياؤها من جديد -6

سرتاتيجية اال  عىل الرؤيةيُبنى أساسا  االسرتاتيجي  ستعراض ما سبق نالح  أن التفكريومن خالل ا
التي يشرتك يف صياغتها كُل من املستوى الفردي الذي يُشكل املورد غري امللموس للمنظمة والتي 

 تتمثل أساسا  يف القدرات واملهارات التي يصعب عىل املنافسني تقليدها فهي تُحقق قيمة مضافة
امال  مؤثرا  الذي يُعد عاالسرتاتيجي  وىاملستإىل  ضافةة تضمن لها النمو واالستمرار، باإل املنظمإىل 

ئص سرتاتيجيون من خربة وخصامن خالل ما ميتلكه املفكرون اال االسرتاتيجية ة يف صياغة الرؤي
لية ان الداخشخصية وقدرة عىل اإلدراك التي متكنه من معرفة املعطيات التي تحملها البيئت

 .والخارجية
  :ـما يأيت من خاللاالسرتاتيجي  عنرص من عنارص التفكريكاالسرتاتيجية  ومن هنا يربز دور الرؤية

 
يه ارات وتوجتحاذ القر ارسم خارطة طريق لألفراد العاملني ليك يتبعوها إذ متكنهم من  -1

 .سلوكهم يف املنظمة
ل بتحديد التوجهات املرغوبة للمستقبل التي تتطلب فهام  مبكرا  للتغيريات املحتملة وسُ  -2

 ستعدادا  للمراحل القادمة.طوير إمكانات املنظمة اتهيئة املناخ املناسب لت

نحراف املنظمة وتصور مستقبيل للطريق اتُعد الرؤية مبثابة التزام وتعهد يحول دون  -3
 حلم املنظمة وطموحها.إىل  املوصل
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ايل فإن وبالت ،والعاملني يف املنظمةتبني حالة من التفاعل اإليجايب بني جميع األفراد  -4
إلنجاز والتحفيز واملرونة وبناء قوة املنظمة تصبح مرتبطة مبدى قدرتها بداع واعمليات اإل 

 ،لتغيريتجاه العام لعىل توضيح اال إيصال هذه الرؤية ملختلف العاملني وتُساعد الرؤية  عىل
يحة تخاذ األفعال الصحالقرارات التفصيلية وتحفز العاملني ال  آالفن الرؤية تبسط إ إذ 

أصيل  متالك منظوراد املنظمة عن حاالت الفشل املصاحبة لعدم تجاه املعلن وتُبعوفق اال 

 لألعامل.
 .تخاذ قرارات صائبة كرد فعل إزاءهااعتامد القادة لرؤى أهم يف تحديد مواقع املنافسني و ا -5

ا تجاه ماتقديم رؤية ناجحة يُساهم يف قيادة املنظمة عىل مستوى اإلدارات واألفراد ب -6
حتامالت املتعددة واألوضاع العامة سعيا  ة مواجهة اال يحقق طموحات املستقبل وكيفي

 نحو تعزيز حالة البقاء والحصول عىل مركز تنافيس أفضل.
سرتاتيجيني مهمة مساعدة منظامتهم يف رسم رؤية ومن خالل ما تقدم تقع عىل عاتق املفكرين اال 

االسرتاتيجي  فكرايل فاملوبالت ،ومن ثم التنبؤ بشكل املستقبل الذي سيحتضن هذه الرؤية ،املستقبل
 تقيص يفاالسرتاتيجي  ولُه قدرة عىل التخيل ويربز الدور األسايس للمفكر ا  يجب أن يكون مبتكر 

بتكار تلك الفرص أو التهديدات غري الظاهرة للعيان أو تلك الظاهرة والتي مل ينتبه لها أحد او 
 ك. عادة تشكيل مستقبل املنظمة طبقا  لذلإ والعمل عىل تشكيل أو 

 
 تفكري املُنظم :ال-4

يات رتبط أمنوذج النظم مع بحوث العملإذ ا، ظهر مصطلح تفكري النظم يف منتصف القرن العارين
وأن النجاح الذي حققُه تفكري النظم أو ما يسمى أيضا  )التفكري  ،وتحليل األنظمة وهندسة النظام

 إذ يُعرب عن القدرة عىل توليف، يةنقلِه لبيئة النظم االجتامعإىل  ( يف هذا املجال أدىاملنظمي
أجزاء ثم تحليلها ويُعرف تفكري النظم بأنه "سياق لرؤية الُكل إىل  )دمج( العنارص أكرث من فصلها

 وإطار لرؤية العالقات الداخلية بدال  من األشياء ذاتها ورؤية أمناط التغيري بدال  من لقطات ساكنة"
كري دارة عملية التفكري والتفالنوع من التفكري الذي يتضمن إ لك "ذ أنهإىل  (2002 ،شار )عبيدبينام أ 

يب مكوناته كعادة تر ف ثم إ كام أنه يتطلب مهارات عليا يف التفكري من تحليل املواق ،يف التفكري
  :نم ب املنظم يف ضوء املطلوب الوصول إليه" بينام يراه كُلعادة الرتكيمبرونة مع تعدد طرق إ 

ومن خالل هذا  ،من أشكال املستويات العليا يف التفكري  أنُه "شكل( عىل2004 ،)عفانة ونشوان

ن يفقد هذا أ النمط من التفكري يكون الفرد قادرا  عىل الرؤية املستقبلية الشاملة ألي موضوع دون 
 ه ينظرالتفكري الشامل الذي يجعلإىل  نتقال الفرد من التفكري بصورة مجردةاملوضوع جزئياته أي ا

عتبارها موضوعات متباعدة فرياها مشرتكة يف العنارص التي كان يتعامل معها با نالعديد مإىل 
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( بأنه Maccoby،2004وعرفه ) ،األشياء مبنظار منظومي"إىل  العديد من الجوانب مبعنى أنه ينظر
"دراسة األجزاء من حيث عالقتها بالُكل والرتكيز عىل أسلوب تفاعلها مع بعضها ثم تقييمها من 

( يوضح ويساعد عىل فهم التفكري املنظم. 12) ها يف خدمة أهداف املنظمة" والشكلحيث نجاح

 11عنارص ةالتفكري النظمي كعالقة تداؤبية بني ثالث( 12شكل )

التأليف أو )الرتكيب( والتحليل   :عنارص هي ة( يتضمن الشكل ثالثEdson،2008)ـوطبقا  ل

وهي ليست خطوات أو مراحل متعاقبة لكنها مرتابطة بقوة لدعم بعضها  ،أو )التحقق( واالستفسار
يئة م كأنظمة موجودة يف بحاالت املشكلة التي يجب أن تُقي ويعكس التأليف والتحليل ،البعض

 أكرب.

11 Source: Edsone، Robert، 2008، Systems Thinking. Applied. A primer، Analytic services Inc، p:6. 

للنظام
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ويقيم  عا  مهام سامت مكملة ورضورية للتفكري النظمي التأليف يضع فإن التأليف والتحليل كال 
يفكك فليل أما التح، وهذا هو نقطة الرتكيز ،مة كُكل ويفهمها يف بيئتها وفيه يتم احتواء الُكلاألنظ

حقق االستفسار أو التفأما العنرص الثالث  ،جزاء املكونة لُه وسلوكِه ونشاطه، ويفهم من األ النظام
ت عالقاالإىل  يعني الحصول عىل الحلول من خالل التحقيق الشامل. واألسهم املحيطة تُشري

 الداخلية للعنارص والطبيعة التكرارية للرتكيب. 

  :ة أنواع من األنظمة( ثالثMaccoby،2001وقد حدد )
النظام امليكانييك : إذ تتفاعل أجزاء هذا النظام ليك تفيد أهداف النظام مثل تصميم السيارة -1

ألغراض النقل.
وراثيا  للتفاعل مع أهدافجزاء هذا النظام تُصمم أ نسان و  : وهو كجسم اإل النظام العضوي -2

ويعمل كل منهام كنظام مستقل كاملنظمة فهي كالجسم الباري وعىل  ،النظام وخدمتهِ 
 .اءها يف خدمة أهداف النظام الكيلقائدها أن يحفز أجز 

ادةن القي، لذلك فإدمية للنظام االجتامعي لها أهدافها الخاصةالنظام االجتامعي : األجزاء اآل  -3
.نظامعىل تحفيزها لخدمة أغراض ال يجب أن تكون قادرة

  :أهداف التفكري املنظم
 :تحقيق ما يأيتإىل  يهدف التفكري املنظم

دراك الصورة الكلية للعلم من خالل ربط املكونات املختلفة يف منظومة متكاملة .إ  -1
ة ألي موضوع دون أنتنمية القدرة عىل رؤية العالقات الرابطة املكونة للصورة الشامل -2

.ئياتهيفقد جز 
ية لتيسريمكوناتها الفرعإىل  القدرة عىل تحليل املوضوعات العلمية والثقافية واالجتامعية -3

.انت عالقات تفاعلية أو استدالليةربطها مع بعضها البعض سواء أك
منظومة تعطي الفكرة العامةإىل  تركيب العنارص واملكونات مع بعضها البعض للوصول -4

عطاء فكرة أكرث اتساعا  أو ئية مع بعضها البعض إل فضال  عن ربط عدة منظومات جز 
 .شمولية

نظمبيئية والرتبوية واالجتامعية، إذ إن هذه المع النظم العلمية وال املنظمييتفق التفكري  -5
دراكها والتفكري بصورتها الكلية الشاملة.متكاملة ومرتابطة يتطلب فهمها وإ  صال أ 

لل وضع حلو اإلبداعية عند األفراد من خال التفكري املنظم أسلوب منظم يُنمي القدرة -6

 جديدة ملشكالت مطروحة.
ه وتفسري سلوك عرب تحليل فهم الكيانإىل  يل الذي يهدففكري املنظم عىل عنرص التحليل اآل يُركز الت 

أبعد من  إىل ه وتجميع هذه التفسريات كتوضيح شامل. كام يقود التفكري املنظم للنظركل أجزائ



التفكري االسرتاتيجي التخطيط والسيناريو

69

ط وهيكل بصائر بشأن الرتابإىل  فهم عميق لألمناط وصوال  بالنهايةإىل  هات املنفردةتجااألحداث واال 
مل فرتاض أنه ال يوجد حدث يتحقق بشكل متكايقوم عىل ااالسرتاتيجي  عالقات األحداث والتفكري

يف عزلة وكل حدث هو جزء من النظام الذي يحاف  عىل وجود وظائفِه كُكل من خالل تفاعل 
السرتاتيجي ا عىل أساس التفكري املنظم وميتلك املفكراالسرتاتيجي  ويُبنى التفكري، هذه األجزاء

 ويتطلب التفكري متكامل لخلق القيمة وفهم العالقات املتداخلة ضمنهُ  أمنوذجا  ذهنيا  لنظام

اد ر وأن منظور النظم ميكن األف التوجه نحو الُكل بدال  من الرتكيز عىل أجزاء من الُكلاالسرتاتيجي 
ومن  ،من التعرف عىل دورهم ضمن النظام الكبري وتأثري سلوكهم عىل األجزاء األخرى يف النظام

   :من خالل اآليتاالسرتاتيجي  هنا تربز فوائد التفكري املنظم كعامل من عوامل التفكري
.أسلوبا  ملجابهة تعقيدات البيئةاالسرتاتيجي  طار التفكريإ -1

دة ضمنلألفكار الجدياالسرتاتيجي  عرفة بصدد التكاملكتساب املطريقة أجدى للتعلم وا -2
بيئة النظم وديناميكياتها.

.علم أشياء جديدة بسهولٍة أكرب وبافرتاض ثبات القواعد األساسية من نظاٍم آلخروسيلة لت -3
نتائجلرؤية واضحة وتقييم أدق ملجريات األحداث يف املنظمة والعالقات بني أنظمتها وا -4

.لعالقاتاملتولدة من تلك ا
مد يفبعيد األ فراد وفرق العمل( يف تحليل جذور املشكالت ذات األثر فرصة ملشاركة )أ   -5

ثار السلبية الناجمة عنها.املنظمة وتقليل اآل 
سرتاتيجيات الكفيلة بتجاوز املشكالت املعقدة وتفعيل التغرياتبتكار اال طرائق أفضل ال  -6

جميع األوقات.بقاء الرؤى واألهداف حية يف إ و االسرتاتيجية 
نيم من التفكري النقدي بتصال حديثة بني أقسام املنظمة ونظام متقدايُعترب وسيلة  -7

. مديريها
تباره مدخال عبااالسرتاتيجي  ومن خالل ما تقدم يتضح أن التفكري املنظم عزز دور التفكري -8

املنظامت مع  يفوأسلوبا  معارصا  للتكيف مع الحياة أوال  وتكاالسرتاتيجي  متقدما  للتفكري
 بيئتها ومع التطورات املتالحقة ثانيا . 

إدارة الرصاع التنظيمي :-5

داخل املنظامت من املواضيع الحديثة التي حظيت باهتامم واسع من  يعد موضوع الرصاع 
ات وجود الرصاع يف جميع الخرب  كدت الدراسات أهميةإذ أ، الباحثني يف مختلف االتجاهات الفكرية

وتعترب  ،يجابيةتعد بعض أنواع الرصاع إ و ، فراد واملنظامتعن دوره يف سلوك األ فضال  نسانية اإل 
يجابية يف نتائج إ إىل  منا تؤديإ دليال  عىل سالمة املنظمة وال تؤثر نتائجها عىل األداء التنظيمي و 
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نظمة رصاعات تؤثر عىل فاعلية امل، هناك جانب آخر يتمثل يف بداع والرضا الوظيفياإلنتاجية واإل 
فضال   ،قلة التعاون وزيادة دوران العمل والغيابات وانخفاض النوعيةإىل  ومشاعر العاملني وتؤدي

ىل إ وقد يأخذ الرصاع جانب املنافسة ويؤدي، رضار بنظام االتصال وكفاءة وفاعلية املنظمةعن اإل 
داء ال  لتطويرأ وبالتايل يعد عام ،مكانيات واملواهب ويحسن نوعية القرارات املتخذةتفتح اإل 

رف  بتحديد مفهوم الرصاع التنظيمي إذ عراء الكتاب والباحثنيوتباينت آ ، العاملني واملنظمة ككل

بني  ختيارمام يصعب عملية املفاضلة واال  و تعطيل للعمل ولوسائل اتخاذ القرارإرباك أ " نهبأ 
راف أن الطرف طك أحد األ العملية التي تبدأ حني يدر نه "( بأ Robbins، 2001) ام رأىبينالبدائل" 

وضع نه "( بأ 2007 ليه )حسني،يف يشء ما يهتم به الطرف اآلخر" وأشار إ خر يؤثر عليه سلبيا  اآل 
ملنافع رف يف الحصول عىل اويرغب كل ط، الرصاع التعارض بني مصالحهام تنافيس يدرك فيه طرفا

لية جراء عمإ  رارات لصعوبةتعطيل اتخاذ القإىل  خر، مام يؤديرتض مع رغبة الطرف اآل عالتي ت
م وتناقض القي، هداف مع تعارض املصالحوينتج تداخل األ ، املفاصلة واالختيار بني البدائل

نه ( أ 2011 ام رأى )محمود،بين، االتجاهات"و حاسيس قدات واآلراء واختالف املشاعر واأل واملعت
لحه اكل فرد يف تحقيق مص رغبة، التنافس عىل املوارد املحددة، "تعبري عن خالفات ضغوط العمل

.خرين"الذاتية حتى ولو عىل حساب اآل 

يت :مية الرصاع من خالل اآل وميكن تحديد أه

  جهته مواد الرصاع يف املنظمة يحتم عىل اإلدارة ن وجو الرصاع أداة للتكيف والبقاء : إذ إ

جل أ  ي تتمكن من خالله املنظمة املواءمة والتكيف منومعالجته مام يدفعها للتغيري الذ

 استمرار بقائها ومنوها.

  حارض اع يف الوقت الداة لتطوير وتحفيز قدرات املدير املعارص : تعد مواجهة الرص الرصاع أ

لرصاع يتطلب منه مواجهة اساسية التي يستوجب توافرها يف املدير املعارص ومن املهام األ 

 دارته.وإ 

  داخل   يوجد رصاعفعندما ال ،داعبلعالقة التفاعلية بني الرصاع واإل بداع : االرصاع أداة لل

ظروف املسيطر عليها واملحددة ينشأ لدى األفراد فراد، أما يف الاملنظامت يقل أداء األ 
بداع واملبادرة، ويف االتجاه ذاته يف حالة ارتفاع مستوى الرصاع تحدث حاالت دافعية لل 

بداع.إل ا وبالتايل يف ،اءدالمباالة وعدم التعاون والعنف، األمر الذي ينعكس سلبيا  يف األ ال
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  داة تشغيل حركة املنظمة : تزايد االهتامم يف الوقت الحارض بالرصاع لكونه سببا  الرصاع أ

ين ذايت عندما تعا يف زيادة فعالية املنظمة وجعلها تعمل عىل اختيار مرحلة القصور ال
اءة. كفهداف املرسومة بلفوىض فضال  عن دوره يف تحقيق األ رباك وااملنظامت من اإل

 :اع يف املنظامت نتيجة لألسباب اآلتيةن يحدث الرص وميكن أ 

ها يسبب و نقصالصالحيات التي يتمتع بها الفرد أو الجامعة : إذ إن زيادة الصالحيات أ التغيري يف 
 و للجامعة.للفرد أ  رصاعا  

و اضطرابا لفرد أ لالفرد يف املنظمة رصاعا   التغري يف املركز : قد يسبب التغري يف املركز الذي يشغله -1

يف الهيكل التنظيمي املتفق عليه.
ارات عىلدد : قد يحدث نوع من املنافسة بني أفراد املنظمة الواحدة أو بني اإل التنافس عىل املوار  -2

املوارد املتاحة نفسها.
ىلإ فراد العاملني يف املنظامت يحملون ثقافات متباينة غالبا  ما تقوداالختالف يف الثقافة : إن األ  -3

و الجامعات.فراد أ الرصاع بني األ 
لفردكرث من الضغوط يعاين منها ايحدث نتيجة وجود مجموعتني أو أدوار : التعارض أو التغيري يف األ  -4

ن الشخص يجد صعوبة يف مجموعة واحدة من الضغوط فإإىل  وعند االستجابة ،يف نفس الوقت
 خرى.املجموعات األ إىل  االستجابة

ملن يقوما بالعأو أكرث أ ل يف العمل : ويحدث ذلك عندما يطلب من شخصني و التداخاالزدواجية أ  -5
نفسه.

 سببني رئيسيني :إىل  ن الرصاع داخل الجامعات يعودهناك من رأى أ 
يسية هم املصادر الرئعد تنسيق العمل بني الجامعات من أ ذ يإ ضعف تنسيق العمل بني الجامعات :  -أ

بتحديد الواجبات واملسؤوليات واملهام والسلطات  ويشمل تنسيق العمل القيام، لنشوء الرصاع
ويف حالة عدم تطبيقها بشكل واضح يحدث الرصاع. ،دوار عن توضيح األ فضال  

 ،ذ تعد الرقابة واملتابعة من مصادر الرصاع الداخيل بني جامعات العملأنظمة الرقابة التنظيمية : إ  -ب
لتالية :نظمة الرقابة يف الجوانب اوتتمثل مشكالت الرصاع يف أ 

 .تداخل وتشابك املوارد وقلتها

  نظمة الحوافز.تنافس أ 

 الرصاع.إىل  ؤديتو تفشل و قد تنجح املنظمة يف ذلك أ استعامل املنافسة كوسيلة للتحفيز : ف 
يت : ومير الرصاع التنظيمي يف املنظامت بعدد من املراحل تتمثل باآل 
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ظروف املسببة للنزاع)الضمني( : تتمثل هذه املرحلة بال مرحلة الرصاع الكامن -1
تالف و االخأ متمثلة بعدم الرضا عن الوضع الراهن من خالل املنافسة عىل املوارد النادرة، 

هم سباب التي تسدارية يف املنظمة وغريها من األ و الوحدات اإل أ فراد هداف بني األ يف األ 
 يف نشوء الرصاع الكامن )الضمني(.

مكانية الرصاععات إو الجامة األفراد أ الرصاع : يدرك يف هذه املرحل دراكمرحلة إ  -2

ال رب قنوات االتصحيث تنساب ع ،تلعب املعلومات دورا  هاما  يف تغذية مدركات الرصاع
 و الجامعات.املتاحة بني األفراد أ 

ر بالرصاع  : يتبلور الرصاع بشكل أوضح يف هذه املرحلة إذ يتولدمرحلة الشعو  -3
هداف و عىل حساب أ ع يسعى للفوز حتى لطراف الرصا شعور أو انفعال عاطفي لدى أ 

ر ن يكون للمدي، لكن دون أ املنظمة العامة، ويف بعض الحاالت يكون هناك إدراك للرصاع
 شعور بأن هناك حاالت قلق وتوتر.

مرحلة الرصاع املكشوف الظاهر : يظهر الرصاع يف هذه املرحلة بشكل واضح -4
عرب ظهارها وتل طرف من األطراف إل الترصفات والسلوكيات التي يبدأ كورصيح من خال

 و الكتايب(. : )االعتداء املادي أو اللفظي أ عنه الجهات املتصارعة بطرق متعددة مثل
فيفدارته ومعالجته، مرحلة ما بعد الرصاع : تتوقف نتائج الرصاع عىل أسلوب إ  -5

 لتعاون والتفاهم والتنسيق بنيطراف يشجع ذلك عىل احالة وجود حلول تريض جميع األ 
ى مور تزداد سوءا  وتبقاأل ن ، ولكن إذا مل تكن هناك حلول فإطراف املتنازعة مستقبال األ 

 كرث قوة من سابقتها. ، وقد تكون أاملشاعر كامنة وتظهر رصاعات جديدة
تدخل القيادات اإلدارية يف املنظامت : انوجود حالتني تستلزمإىل  (2011 وبني)ديري،

 بد من القيادات اإلدارية التدخل املستوى املطلوب ال ع عىلاألوىل : عندما يزيد مستوى الرصا 

 للتخفيف من حدة الرصاع.

الثانية : يف حالة انخفاض مستوى الرصاع عن املستوى املطلوب يستوجب تدخل القيادات اإلدارية 
 املستوى املطلوب، وميكن تحديد حاالت الرصاع باملستويات التالية :إىل  لتنشيط الرصاع ليصل

  الرصاع املطلوب.مستوى 

  عىل من املطلوب.اع أ مستوى الرص

  قل من املطلوب.مستوى الرصاع أ 
ق اإلدارية لحل الرصاع تتمثل باآليت :أن أهم الطر إىل  (2008 بو عساكر،أ شار)بينام أ 
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هناك نإذ إ ، بعضها البعض فراد التي تتعامل معتنظيم طرق االتصال بني مجموعة األ  -1
 - االجتامعات  :يف رفع مقدار التنسيق والتعاون مثل العديد من الطرق التي تساعد

 املذكرات. -التقارير -اللقاءات -اللجان
لجهاتاإىل  ن عدم وصول املعلوماتاألطراف التي تحتاج إليها إذ إ إىل  توفري املعلومات -2

 طرق -املنشورات - دارية، حيث تساعد نظم املعلومات اإل الخالفإىل  املعينة يؤدي

 العاملني يف منع فرصإىل  مورت األ حداث ومجريارشح األ  -ب املعلوماتالستفسار وطلا
 الخالف من الظهور.

ضعقسام يف املنظمة يف و التخطيط والرقابة املشرتكة : إن إرشاك العاملني أو عدد من األ  -3
فضال   ةالخطط ومتابعتها والرقابة عليها يساعد عىل تحسني التخطيط والرقابة من ناحي

 و مشاكل من املمكن حدوثها.أي رصاع أ عن التغلب عىل 
منه توضيح انسياب املعلومات بني أجزاء التنظيم،عادة تصميم هياكل التنظيم : الغرض إ  -4

جزاء التنظيم.أو الفصل بني أ ، و لتغيري االختصاصاتأ 
إعادة تصميم العمل : الهدف منه إنهاء أي تعارض أو غموض يف األدوار واملهام أو فصل -5

ثراء الوظيفة.تنوع املهام وإ ن يكون الهدف منه أو أ ، عاملاأل العمل عن بقية 
طبيعة عمل بعضهانقل العاملني بني األقسام : يساعد عىل تفهم األقسام واإلدارات  -6

وطبيعة املشاكل التي تواجهها مام يساعد عىل احتواء الكثري من الرصاعات. ،البعض
االستقرار يف انسياب املوارد يقلل منن وضع نظام يتيح العدالة و إعادة توزيع املوارد : إ  -7

احتامالت الرصاع.
اكنمداخيل لألقسام واإلدارات وتغيري أ ن التنسيق الإعادة التصميم الداخيل لألقسام : إ  -8

 حساسهمة، فضال  عن تغيري مشاعر الناس وإ املكاتب يؤثر يف العالقات االجتامعي
 مبراكزهم.

قساممن خالل تذكري هذه األ  ارات :الوصف التنظيمي لالختصاصات األقسام واإلد -9
خرى.أ إىل  دارات والعاملني فيها باختصاصاتهم من فرتةواإل 

املساءلة : -6

 ن استاراف رؤيةبناء قاعدة بحثية من املعلومات متكنها مإىل  تسعى العديد من املنظامت 

ة املتغريات ملواجه وذلك ،دائهات واملساءلة واالرتقاء يف مستوى أ ليات املحاسبامستقبلية إلصالح آ 
هتامم يف مجال العلوم ساءلة أهم القضايا التي تستحق اال إذ تعد امل، صالحوإحداث اإل الدولية 

اإلدارية، وبرز ذلك من خالل املساهامت املقدمة ملؤمتر املعهد الدويل للعلوم اإلدارية عام 
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إذ يعد مفهوم ، ارة العامةوأكد املؤمتر القبول العاملي ملفهوم املساءلة كمعيار للد ،(م1999)
تالف اخإىل  ( كونه يستخدم يف حقول معرفية متعددة مام يؤديرحاال  ا  )متقلب املساءلة مفهوما  

 ،دالالت املفهوم تبعا  ملقاصده ومتجددا  الرتباطه بالسياقني الحضاري والثقايف اللذين يستخدم فيهام
ية إذ تبعا  الختالف توجهاتهم الفكرية والفلسفراء الباحثني والدارسني ملفهوم املساءلة واختلفت آ 

دارة العامة بتقديم حساب عن طبيعة مامرستها ( بأنها "التزام منظامت اإل 2002، فندي)أ  عرفها

يات لة لهذه املنظامت وهي منظومة تضم آ للواجبات املنوطة بها بهدف رفع الكفاءة والفاعلي
ناك من وه، داري وتحقيق الصالح العام"لفساد اإل الشفافية والقضاء عىل ا وعنارص لضامن النزاهة

، اليهم بسبب سلوكيات غري مرغوب فيهأنها "إجابات األفراد أو املنظامت عىل األسئلة املوجهة إرأى 
 ات التي دفعتو املربر تنسجم معها، ويقتيض ذلك تقديم األسباب أ واملعايري وال  نظمةوتتناىف مع األ 

نظامت فراد وتلك املتحمل أولئك األ إىل  إضافة، اتخاذ تلك القرارات ومامرسة تلك السلوكيات أ إىل 
االستعداد ( بأنها "2006 خوار شيده،، وأشار إليها )أ املسؤولية والتبعات املرتبة عىل سلوكهم كافة"

ألسباب وتشمل رشحا  وتفسريا  ل نجازل الثناء والتقدير عن النجاح واإل و قبو لقبول اللوم عن الفشل أ 
رد مدى تحمل الفوعرفت كذلك بأنها "، "ة لذلك وما يجب فعله لتصحيح مثل هذا املوقفاملؤدي

عامل وما يتبعها من مهام تتطلبها تلك املسؤولية وذلك طبقا  للاروط مسؤولية ما يسند إليه من أ 
 املواصفات التي يكون قد سبق املوافقة عليها".

يت : مية املساءلة من خالل تحقيقها اآل وتتمثل أه 

 .تعمل عىل تحديد نقاط الفشل يف العمل من خالل تراجع األداء

 .تعريف العاملني بالنتائج املتوقعة بشكل واضح

  دارية.كرب للتطور والتقدم يف العملية اإل إعطاء العاملني دافعية أالعمل عىل

  سرتاتيجية.توجيه طاقات املنظمة تبعا  لألهداف اال

  مور العمل.يف تنظيم أ  ساليب املستعملةتعمل عىل تحسني األ

  الجيد نجازواالبتكار إذ إن تفعيل املساءلة عند إظهار اإل بداع تسهم يف املساعدة عىل اإل 

 بداع والبحث عن وسائل لتحقيقه.ينمي لدى العاملني الرغبة يف اإل 

 .تعد مدخال  لتحقيق الثقة املتبادلة داخل التنظيم الواحد

 م الشفافية والدميقراطية والتمكني.متثل قيمة اجتامعية ترتبط بتحقيق قي
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يت :تحقيق ثالثة أهداف رئيسية تتمثل باآل إىل  وتهدف املساءلة

ليات ضبط األداء لضامن حسن االستعامل : تعد املساءلة إحدى آ املساءلة كوسيلة للرقابة والتحكم -1
و منع استعامل السلطة.أ 

الل املساءلة االلتزام بالقوانني منيضمن املارعون والرؤساء من خ املساءلة كنوع من الضامن : -2
ولويات يف استغالل املصادر.ة العامة، ومراعاة األ املامرسني للسلط

املساءلة كعملية للتحسني املستمر : تعد املساءلة وسيلة للتقليل من السلبية يف األداء باعتبارها -3
رفة معإىل  دين استغالل وتوظيف مواطن القوة يؤ ة لتشخيص مواطن الضعف والقوة إذ إ وسيل

 يف نيمليجابية بني املدراء والعاوبالتايل تحقيق املشاركة اإلالقصور يف األداء إىل  العوامل املؤدية
 تحمل وقبول الخطأ. 

نواع شيوعا  :فيام تباينت آراء الباحثني بتحديد أنواع املساءلة إال أن أكرث األ 

داخلية للمنظامت تتضمنليات وضع آ  النوع من املساءلة من خالل املساءلة اإلدارية : يتم هذا -1
فراد والعاملني واملسؤولني بهدف التأكد من تنفيذ اللوائح والقوانني.مساءلة األ 

سؤوليةماملساءلة املهنية : يظهر هذا النوع من املساءلة يف املهن املتخصصة واملعقدة والتي تؤكد  -2
قا  من منحهم حرية الترصف يف مام املسؤول عن مهامهم ومامرساتهم الوظيفية انطال األفراد أ 

 ومن ثم محاسبتهم عىل ترصفاتهم. ،وظائفهم
راجعةية بني الرئيس واملرؤوس كم : يبنى هذا النوع من املساءلة عىل العالقة الهرماملساءلة الهيكلية -3

داء املرؤوس.يم أ إذ يقوم املسؤول مبراجعة وتقي اداء األفراد سنويا  أو نصف سنوي
نيوان : يركز هذا النوع من املساءلة عىل تطبيق املبادئ الدستورية والقاملساءلة القانونية -4

 مثلتها التدقيق املايل السنوي.وااللتزامات التعاقدية من أ 

 ليها كوسيلة من أجل تحقيق مستوىنها ينظر إفإختالف يف تصنيف املساءلة الرغم من اال عىل  
 ام وتأيتفضل للصالح العر وتحقيق ما هو أ ة للتحسني املستمفضل يف األداء فضال  عن عدها وسيلأ 

 : هامنيساسياملساءلة من مصدرين أ 

ول : املصدر الذايت : واملتمثل بالقيم التي يحملها الفرد ويؤمن بها ويعمل مبوجبها والتي سيكون األ 

 لها الفاعلية يف الحد من عمليات الفساد.

ن مارجي( وتتمثل املساءلة الخارجية وتأيت املصدر الخبـ)ذايت : واملتمثل الغري املصدر  ما الثاين :أ 
خص تجاه الشة املعنية بالرقابة التي تكشف االنحرافات وتتخذ اإلجراءات الالزمة جهز خالل األ 

 املنحرف.
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اسب الرئيس املبارش وينفذ النظام ويحإىل  واملصدر الداخيل : املتمثل باملساءلة الداخلية املسندة
 تتوىل عملية الرقابةرقابية داخلية محددة  اخلية داخل جهاتمرؤوسيه، وقد توجد املساءلة الد

 املنظمة ومدى فاعلية الرقابة فيها.إىل  ويعود ذلك ،الرئيس املبارشإىل  ضافةإ 

دارية التي ال تخلو من املعوقات التي تحد من تطبيقه ويعد نظام املساءلة كغريه من األنظمة اإل 
   :تنيفئإىل  بالشكل املطلوب، وقسمت املعوقات

داري وتشمل :علق بالجهاز اإل دارية تتمعوقات إ وىل : الفئة األ 

  عن سيادة الروتني يف العمل الحكومي بشكل عام. تعقد اإلجراءات واللوائح فضال

  كرثة التغريات يف التعليامت والقوانني مام يجعل من الصعب مامرسة املساءلة بصورة

 منتظمة ومتصلة.

 ايل مثل للطاقات التنظيمية وبالتاأل  هامل يف االستعاملسبب اإل ضعف التخطيط الشامل ب

حدوث االزدواجية يف النشاطات فضال  عن التداخل يف املهام والواجبات مام يضعف من 

 تنفيذ املساءلة.

 .ضعف الحامية املمنوحة لألفراد والوحدات اإلدارية التي متارس مهام املساءلة

 إذ يكون التفويض يف ،ة عىل مستوى اإلدارةالسيادة الشديدة للمركزية وضعف لالمركزي 

 هم.ؤ  عليهم رؤساهذه الحالة بأدىن درجاته نتيجة التزام اإلداريني التنفيذيني مبا مييل

 ضال  داري وتعدد نشاطاته فبة بسبب التضخم يف حجم الجهاز اإل الصعوبة يف تفعيل الرقا 

 لقدرة عىل مامرستها.وجود عاملة زائدة مام يعقد من عمليات املساءلة ويضعف ا نع

 الفئة الثانية : معوقات اجتامعية ثقافية

   توافر العروض لتداول السيولة الزائدة نتيجة لتوجهات الدول عىل تشجيع االستثامر فضال 

ة إذ اع تكاليف املعيشداري مقارنة بارتفعن انخفاض مستوى رواتب العاملني يف الجهاز اإل 

 . يجاد بيئة مالمئة للفساديساعد عىل إ 

  دارية عىل نشاطات تدريبية تعمم ثقافة املساءلة وتوضح متطلباتها عدم احتواء الربامج اإل

  ضعف مستوى التدريب.إىل  ومنافعها مام يؤدي

 ارة دشيوع املحسوبية يف عمل اإل إىل  هيمنة الوالءات االجتامعية التقليدية التي تؤدي
 العامة.
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  العاملني يف املنظامت وعدم مراعاة ذلك يف ساسية لألفراد ضعف التنشئة االجتامعية األ

برامج التكيف التنظيمي واملتمثلة بتأهيل املوظفني الجدد يف مجال املساءلة ومتطلباتها.

  .انتشار الفساد اإلداري إذ يعد من املعوقات الخطرية يف تفعيل املساءلة
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ل الرابعالفص  

جيات متخذي القرارنماط التفكير السيناريو واستراتيأ  

 : مفهوم التفكري السيناريووال أ 

مناط التفكري السيناريو : أ ثانيا  

 : تصنيف التفكري السيناريو االسرتاتيجيثالثا  

 : مداخل التفكري السيناريورابعا  

 : اتخاذ القرار االسرتاتيجيخامسا  

 : التفكري السيناريو واتخاذ القرار االسرتاتيجيسادسا  
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اريوهات ومتخذي القرارالسين

ناريوي: التفكير السواًلأ

مفهوم التفكري السيناريو -1
الدراسات  هو أحد أهم األساليب املستخدمة يف .اإليطاليةكلمة مرتجمة من ( Scenario)السيناريو

والسيناريو هو وسيلة للتخطيط االسرتاتيجي الذي تستخدمه بعض املنظامت إلعطاء  املستقبلية
ري من ذ تبحث الكثإ  ،مصطلح السيناريو يف مداخل مختلفةلذا استخدم  ،مرونة لخطط طويلة األمد

ملصطلح م ااولكن استخد ،عاملل البقاء يف البيئة التنافسية لأل جاملنظامت عن مامرسات جديدة من أ 
وهذا يعني ، ميوالتفكري النظ جل تكوين تصورات مستقبلية متزج بني التفكري املستقبيلهنا من أ 

حد التصورات املستقبلية التي تصف املوقف املستقبيل عىل أساس عدد مؤثر من أن السيناريو هو أ 
استخدام هذا النوع من العمليات املعقدة للسيناريو يف املنظمة أو خطط  ن. وأ التصورات املنسجمة

عورية شلذلك يعترب تفكري السيناريو هو قدرات ذهنية عقلية ، األعامل يوصف بإدارة السيناريو
ن األشياء التي يسهل تعلمها عن املكانة الذهنية ميكننا النظر بشأ ومع هذه  ،بأكرث من واقع

والخطط التي تنفذ. لذلك فإنها تعد عملية محاكاة وتدريب للعقل  االحتامالت للمقاصد
(Sharpe& . ذ يستارف التفكري السيناريو باملستقبل وبالطريقة التي ال تكتفي بتوافر البدائل إ

 توافر وجهات نظر مستقبلية مختلفة. وتأكيدا عىل ما تقدم يحتاجإىل  بل، املمكنة واملتامسكة فقط
هم يف والذي بدوره سيس فهم اسرتاتيجي واسع وإطار تعلم تنظيمي،إىل  اتالتفكري بالسيناريوه

ى الفكري نه املحتو ويعرف تفكري السيناريوهات بأ  .للتعلم والتغيري يف املنظامت تقديم الدعم

العميق لتحليل الحارض واستاراف املستقبل عرب تكامل مجموعة من املنظورات يف إطار منهجية 
ميتاز تفكري السيناريوهات مبجموعة من الخصائص والتي تعد جوهر بناء بناء السيناريوهات. و 

  :(Heijden،2005) السيناريوهات وهي

 اعتامده عىل منظورات ومداخل متعددة. (1

 بناء مناذج ذهنية فكرية تحايك الواقع. (2
 العمل عىل التكيف االسرتاتيجي مع التغريات املحتملة. (3

 سرتاتيجي. التعلم من املستقبل عرب االستاراف اال  (4

 . السيناريوهاتعامل جديدة يف مجال التفكريتطوير مناذج أ  (5
.ملواجهة األمناط املستقبلية واملنظمية التفكري باملخاطر واالحتامالت املمكنة (6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
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السيناريوهاتبمناط التفكري أ   -2
نالح  هناك من يتحدث عن الخصائص العامة لتفكري السيناريوهات، وكذلك يالح  من يركز عىل 

مناط أ  تحت تسمية ك من يجمع بني االتجاهني.، وهناكونات التي تشكل تفكري السيناريوهاتامل
 ناريوهات.أمناط التفكري السي لذلك سيقترص يف هذه الفقرة عىل استعراض التفكري السيناريوهات

 (Systems Thinkingالتفكري النظمي ) -أ

اط فهم عميق لألمنإىل  هات املنفردةبعد من األحداث واالتجاأ إىل  يقود التفكري النظمي للنظر
 ن هذه الطريقة من التفكريالرتابط وهيكل عالقات األحداث. وأ بصائر بشأن إىل  وصوال  بالنهاية

 ننه ال يوجد حدث يتحقق بشكل متكامل يف عزلة. وكل حدث هو جزء مأ مؤسسة عىل افرتاض 
ن هذا هو جوهر وأ ، ه األجزاءوظائفه ككل من خالل تفاعل هذالنظام الذي يحاف  عىل وجوده و 

ملحيط فهم اإىل  عملية السيناريوهات، الذي يسمح للنظر بعمق واستاراف املستقبل والوصول
وبالحصول عىل هذا الفهم ستكون منظامت األعامل قادرة عىل العمل بثقة  الذي يسبب األحداث.

 .كرب واتخاذ قرارات أعامل أفضلأ

ود النامذج دالعالقات البينية املتشابكة ويساعد يف توسعة حكشف هذه إىل  يدعو التفكري النظمي
 ، الفعالكام يحفز نحو التغيري ،م عىل توليد األدلة والتعلم منهاويحسن قدراته ،العقلية املستخدمة

كاألصول  ،رد مختلفة يعتمد بعضها عىل البعضلذا تستورد املنظمة الذكية من البيئة الخارجية موا
وكذلك املوارد البارية املتنوعة واملتخصصة وذات خلفيات علمية وعملية مختلفة  واملباين واملصانع،

تي يجب وال ،ات البينية الرسمية وغري الرسميةتنظم جميعها وفق املنظومة اإلدارية ووفق العالق
 .تنسيقها وتناقلها لتوليد إعامل هادفة

 ( Future Thinkingالتفكري املستقبيل ) -ب

 بشأن املستقبل تبنى عىل أساس تقلب املستقبل، ويفرتض أن يكون إن نظرة االسرتاتيجيني
 التغلب همية التفكري بالسيناريوهات يفلذلك تظهر أ بعض مجاالته قابلة للتنبؤ يف املستقبل. 

عىل التفكري املحدود من خالل تطوير حاالت مستقبلية متعددة.

 تفرتض بإزالة واختباره ال ،االسرتاتيجية يل أو السيناريوهاتن بناء االستاراف بالتفكري املستقبإ و 
وبدال  من ذلك فإنها تبحث عن حد ميكن األفراد من اتخاذ القرارات  .ات املستقبليةالالتأكد بالتوقع

املستقبل املرغوب. ويف املنظامت الكبرية خاصة تبدو قادرة عىل التقدم ملدة طويلة إىل  عرب النظر
لشجاعة، العمل، ورؤية املديرين التنفيذيني األوائل. فإن الغد باالعتامد عىل مجموعة صفات منها ا

القدرات فإنها ستواجه املشكالت إذا مل تعمل  وهو دامئا  مختلف، وحتى املنظامت ذات، دامئا  ما يأيت
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الدراسات املستقبلية تعتمد عىل تحديد البدائل لظاهرة مستقبلية، من أجل ن لذا فإ .عىل املستقبل
مختلف  نالسياق املحيط بها. ومبا أ  عالت والعالقات املتبادلة لنفس الظاهرة أو معاستكشاف التفا

م أهداف من أه ،لذلك ،استكشاف العالقات واملسارات يف عامل مجهولإىل  الرؤى املستقبلية تسعى
 ،هوكيف ميكن أحداث تعديالت علي ،هذه الدراسات الرغبة يف معرفة كيف سيكون املستقبل

التخطيط هو الوسيلة الوحيدة التي تدفع التنمية يف مسار مفتوح للخيارات اإلنسانية  واالعتقاد بأن

ك تهدف لذل، السيناريوهات هي طريقة لفهم املستقبل بطرائق جديدةو  ،املستقبلية املحتملة
دفع الذهن نحو تكوين ذاكرة مستقبلية التي تتخيل بعض املواقف املستقبلية، إىل  السيناريوهات

كون ذاكرة ذهنية تسمح بأخذ األحداث التي تنمو بنظر االعتبار مع إحساس خاص وبذلك تت
.بأهميتها

 التفكري االسرتاتيجي -ج

بهذا و ، قضايا مهمة وحرجة ألبحاث اإلدارة املستقبلية التفكري االسرتاتيجي واحد من عارن إ 

فعل، ماذا ماذا ميكن أن ن أصبحت عملية التفكري االسرتاتيجي تعالج سلسلة من األسئلة : ماذا نفعل،
عىل البيئة والخيارات التي ميكن  ،، والثاينSelfول عىل الذات إذ يركز التساؤل األ  ينبغي أن نفعل،

هي  ساسية للتفكري االسرتاتيجياأل ن املهمة أ و  عىل اتخاذ القرار االسرتاتيجي. ،ن تظهر، والثالثأ 
كرث أهمية هي تشكيل األعامل بعد التفكري ومن ثم املهمة األ ، استكشاف االفرتاضات التقليدية

ذ ينبغي تحديد ماهية األشياء التي نرغب القيام بها، وماهية األشياء التي الحتامالت املستقبلية. إ با
العملية التي بها يقوم املدير التنفيذي بزيادة  هوالتفكري االسرتاتيجي  نإذ إ  ميكن القيام بها.

 ل عىل مداخل مختلفة للمنظمة والبيئة املتغرية.العمليات اليومية واألزمات للحصو 
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 نيف السيناريوهات االستراتيجية:: تصثانيًا

ث التي والبحو سيتم استعراض تصنيفات قدمها مجموعة من الباحثني عىل أساس مراجعة الدراسات 
 تلفواخ ،اوالت من أجل تصنيف السيناريوهاتذ توجد مجموعة من املحقدمت يف هذا املجال. إ 

 كيفية التعامل معاألساس الذي استعمله الباحثون يف علمية التصنيف. فهناك من ركز عىل 

العملية التي تتكون بها السيناريوهات. وفيام يأيت وصفا  مخترصا  ملا  ك من ركز عىلاملستقبل، وهنا
 (.2011 السعدي :) تم تقدميه يف هذا املجال

لألنواع ( Amaraسيناريوهات عىل أساس تصنيف )تصنيفا  لل (Borjeson et al :2005)قدم  
  (، واملفضل Possible(، املمكن )Probableاملختلفة للمستقبل. املستقبل املحتمل )

(Preferable)( Bishop et al 2007:10 وعند هذه النقطة نرى وجوب التمييز بني هذه .)
 Lindgren)ا الصدد يوضح املصطلحات الثالثة التي ستنبثق منها تساؤالت توضح ماهيتها. وبهذ

& Bandhold :2003)  يف كتابهام تخطيط السيناريو الحلقة بني املستقبل واالسرتاتيجية لهذه

املفاهيم.

ي عىل عمق فلسفي أكرب مام هذا الشكل، نرى أنه يحتو إىل  عندما نتطلع (2011شار )السعدي :وأ 

كل، إال أننا نرى بوضوح أن املحور ذ وعىل الرغم من عدم تحديد أبعاد أفقية وعمودية للشقدم. إ 
تعددة الكثري من الحاالت املستقبلية عرب مسارات مإىل  األفقي يتمثل بالزمن، لالنتقال من وضع حايل

ومسار واحد اذا كان الرتكيز عىل املستقبل املحتمل أو  ،اذا كان الرتكيز عىل املستقبل املمكن
إنه ميثل مستوى الطموح. ولذلك نجد أن املستقبل املحور العمودي فإىل  املرغوب. وأما بالنسبة

ن السبب الذي يقف وراء عدم ظهور هذا املستقبل يف القمة وإ ، املرغوب يقع يف أعىل الشكل

فر ان هذا املستقبل يرتبط بالرؤية التي يفرتض أن يتو جزء منه عن املستقبل املمكن، هو أ وخروج 
 ستقبل املرغوب عن املستقبل املمكن ليك يرتبط يف. لذلك يخرج املبها يشء من املنطق والواقعية

جزء منه بالواقع املستقبيل الذي يكون امتدادا  منطقيا  للحارض، وينخفض عن الطموح املرتفع ليك 
  يكون واقعيا  يف عرضه.
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12(13شكل )

أن  اذا ميكنتساؤالت أساسية وهي : ماذا سيحدث؟ م يبنى عىل أساس هذا التصنيف للمستقبل 

إذ إن سيناريوهات التوقع : تجيب عن  هدف محدد؟إىل  ؟ الكيفية التي يتم بها الوصليحدث
 ؟تكشاف : تجيب عن تساؤل ماذا ميكن أن يحدثوسيناريوهات االس، تساؤل ماذا سيحدث

نيف ويقسم كل تص ،هدف محددإىل  والسيناريو املعياري : تجيب عن تساؤل الكيفية التي توصل
قسمني فرعيني ليكون لدينا ستة أنواع من السيناريوهات.إىل  ألصنافمن هذه ا

Predictive Scenarios( سيناريوهات التوقع 1

ظروف لتتميز با، ن سيناريوهات التوقع تشمل نوعني مختلفنيإىل أ ( Borjesn et al ،2005شار )أ  
وف التي حدث يف الظر . ويستجيب سيناريو التنبؤ لتساؤل ماذا سيالتي توضع بشأن ماذا سيحدث

12 Source: Lindgren، M & Bandhold، H. (2003): Scenario Planning The link between future and strategy، published by 

PALGRAVE MACMILLAN، Printed and bound in Great Britain by Creative Print & Design، P:23.  

ممكنة مسارات  

ممكنة مستقبل  

محتمل مستقبل حتملم مسار   

 مسار مرغوب

 مستقبل مرغوب

 الشكل العالقة بين المستقبل الممكن، المحتمل والمرغوب
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تكون احتاملية تطورها واضحة. وتستجيب سيناريوهات ماذا سيحدث لو، لتساؤل ماذا سيحدث 
 يف الظروف لبعض األحداث املحددة.

Explorative Scenarios( السيناريوهات االستكشافية 2

 رجية، أوماذا ميكن أن يحدث، ويتم التمييز بني نوعني هام، السيناريوهات الخاإىل  وتشري 

يحدث  نارجية تستجيب لتساؤل، ماذا ميكن أ الخ السيناريوهات االسرتاتيجية. فالسيناريوهات
ا ما ذاالسرتاتيجية لتساؤل ماذا ميكن أن يحدث إ  لتطور البيئة الخارجية، وتستجيب السيناريوهات

 (.Borjesn et al 2005عملنا يف طريق محدد )
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13(14)شكل 

Normative Scenarios( السيناريوهات املعيارية 3

ن السيناريوهات هنا تتضمن نوعني مختلفني، تتميز بالكيفية التي يتم ( أ 2011 )السعدي : وضح 
 بها معالجة هيكل النظام. وتستجيب سيناريوهات البقاء لتساؤل، الكيفية التي ميكن بها الوصول

الحايل. وتستجيب سيناريوهات التحويل لتساؤل الكيفية  الهدف، ومن خالل تعديل املوقفإىل 
 Borjesnالهدف، عندما يعوق الهيكل السائد التغريات الرضورية )إىل  التي ميكن من خاللها الوصل

et al ،2005.) الجدول التايل الخصائص العامة  ،دناه يوضح خصائص هذا التصنيفأ  والجدول
 Borjeson & et alلتصنيف السيناريوهات من وجهة نظر 

13 Source: Borjeson، L.& Dreborg، K.L.& Ekvall، T.& Finnveden، G. (2005) " Towards a User's guide to Scenarios- a report 

on scenario types and scenario techniques" Version 1.1b، November :P14. 

السيناريوهات 

 االستراتيجية

 المعيارية االستكشافيةالتوقع

الخارجية االستراتيجية التحولالبقاءالتنبؤ ماذا 

 سيحدث لو

ةتصنيف السيناريوهات االستراتيجي (14) الشكل  
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14 Source: Borjeson، L.& Dreborg، K.L.& Ekvall، T.& Finnveden، G. (2005) " Towards a User's guide to Scenarios- a report 

on scenario types and scenario techniques" Version 1.1b، November :P46.  

أصناف/ أنواع 

السيناريو

الرتكيز عىل العنارص الداخلية أو هيكل النظاماملدى الزمني الكمية / الوصفية 

 الخارجية

ماذا سيحدث؟التوقع

كمي بشكل منوذجي، التنبؤ

ويف بعض األحيان 
 وصفي

قصري عىل 

األغلب

واحد بشكل 

منوذجي

خارجي بشكل منوذجي

ماذا يحدث 
لو؟

كمي بشكل منوذجي، 
ويف بعض األحيان 

 وصفي

عىل األغلب 
قصري األمد

واحد إىل 
متعدد

خارجي، وممكن، داخيل.

ماذا ميكن أن يحدث؟االستكشايف

وصفي بشكل منوذجي، خارجي

احتامالت كمية

عىل األغلب 

بعيد األمد

عىل األغلب 

متعدد

خارجي

عىل األغلب كمي ووصفياسرتاتيجي

دبعيد األم

عىل األغلب 

متعدد

داخيل تحت التأثري الخارجي

الكيفية التي ميكن من خاللها الوصول إىل هدف محدداملعياري

عىل األغلب كمي بشكل منوذجيالبقاء

بعيد األمد

داخيل وخارجيواحد

بشكل منوذجي وصفي التحول

مع بعص العنارص 

الكمية

التغيريات 

ذات املدى 

البعيد جدا  

ميكن أن 

ون متعددا  يك

غري مالمئة

شكل )15(14

السيناريوهات املعيارية 
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 مداخل السيناريوهات:: ثالثًا

 : (2011)السعدي :  إن تقسيم السيناريوهات يتم وفق مدخلني أساسيني هام 

 : وتنطلق من اختيار أكرث من صورة (Future Backward) ( سيناريوهات املستقبل املرتد1

ي تؤدي إليها. ويسمى هذا املدخل ايضا  مستقبلية مؤثرة، ومن ثم محاولة اكتشاف املسارات الت
الذي يبدأ مع الحالة املستقبلية، والبحث بنحو عكيس عن مجموعة  (Anticipatory)بالتوقعي 

(. تتضمن هذه الفئة طرائق Love et al، 2006) مقنعة من األحداث التي ميكن أن توصل إليها
 . األسفل –لبعض املامرسني تسمى استنتاجية أو مدخل األعىل 

ضمن هذه العمليات، تقوم املنظامت يف البدء بتشخيص مجموعة من الحاالت النهائية التي  

ت حيان ميكن تقديم سيناريوهافإنه يف بعض األ ، وباستعامل هذا املدخل ،تتكامل مع املستقبل
ظت حال ، سنوات وعىل سبيل املثال قبل بضع ،مهمة ومفيدة من خالل حجم صغري من البيانات

ثم  ،حدى الوسائل البديلة لالتصاالتالتصاالت أن زبائنها يستعملون اإلنرتنت كإامت احدى منظإ 
ت رتنيني واملحتملني باستعامل اإلنوجهوا السؤال اآليت : ماذا سيحدث إذا قام الكثري من الزبائن الحال

فإن مثل هذا الحدث ميكن أن يحمل تأثريات مدمرة عىل مبيعات املنظمة ، كوسيلة للتفاعل
ومن ثم يتم تطوير القصة للنظرة باألشياء التي ميكن أن تحدث لكل حالة نهائية إلظهارها  ،بحيتهاور 

من الحارض. 

تبنى عىل أساس تحليل القوى الحالية   :(Future Forward)( سيناريوهات املستقبل األمامي 2
(. وهناك من يطلق Ratcliffe،2000وإمكانية تطوير مجموعة من االحتامالت املستقبلية املتوقعة )

الذي يتم بواسطته تحديد مجموعة من القوى  (Exploratory)عىل هذا املدخل تسمية االستكشايف 
الناشئة التي يعتقد أهميتها، ومن ثم يتم اختبار مزيج من االحتامالت املستقبلية املتوقعة. ونتائج 

(. وتتضمن هذه الفئة Love et al، 2006هذه السيناريوهات ستكون واقعية ومنسجمة داخليا  )
ضمن هذه العمليات تبني املنظمة ، (inductive)و استقرائية أ (intuitive)  طرائق حدسية

كون نقطة ت. و واملستقبل اآليت كمرتكزات أساسيةالسيناريوهات باستعامل معرفتها بشأن الحارض 
داث ضمن أدوات البناء األحوتت ،توجه املنظمةاسرتاتيجية  محددة  أو قرارات  االنطالق العامة بدائل

األحداث  رن اختيااصة باملنظمة والبيئة الشاملة. وأ والظروف واملحيطة بالبيئة التنافسية الخ
ية والتهديدات الحال الفرص،، القدرات، املوارد، ن يتطلب تحليل الرؤيةوالظروف املؤثرة ميكن أ 
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، افسنياملن –املنظامت األخرى  واملحتملة للمنظمة. والبيئة التنافسية تتضمن قرارات وأفعال
، Fahey & Randall) وتغري حاجات وتفضيالت الزبائن -قنوات التسويق والحكومات، املجهزين

1997.) 

امي موالجدول اآليت يوضح أبرز األساليب التي تستخدم يف إعداد سيناريوهات املستقبل األ  
واملستقبل املرتد.

السيناريوهاتدناه الخصائص العامة ألساليب أ الجدول 

الصعوبةالحاسوباملجموعةاملنظوراألساساألسلوب

 (1-4)

Geniusغري لألماميالتخمني
مطلوب

غري 
مطلوب

1،2

Visualizationغري خيارلألماميالتخمني
مطلوب

2،3

Role Playingغري مطلوبلألماميالتخمني
مطلوب

2،2

Coatesغري خيارلألماميالتخمني

مطلوب

2،3

Manoaغري خيارلألماميالتخمني

مطلوب

2،2

Incastingغري يوىص بهلألماميالتخمني

مطلوب

2،5
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SRIغري خيارلألماميالتخمني

مطلوب

2،3

Probability Trees2،5خيارخيارلألماميكمي

Sociovisionغري خيارلألماميتخمني
مطلوب

2،6

Divergence Mappingغري خيارميلألماتخمني
مطلوب

2،2

Future Mappingغري خياراملرتدتخمني

مطلوب

2،6

Impact of future 

technologies

غري خياراملرتد تخمني

مطلوب

2،8

Backcasting، Horizon 

mission Methodology

غري خياراملرتدتخمني

مطلوب

2،3

Morphological 

analysis ،field 
anomaly relaxatoin

غري خيارلألماميتخمني

مطلوب

2،3

GBNغري خيارلألماميتخمني

مطلوب

2،6

Option development 

and evaluation

3مطلوبخيارلألماميكمي



التفكري االسرتاتيجي التخطيط والسيناريو

90

MORPHOL2،5 مطلوبخيارلألماميكمي

Cross- Impact 
analysis

غري خيارلألماميكمي
مطلوب

2،5

IFSغري خيارلألماميكمي
مطلوب

2،8

SMIC PROB-
EXPERT 

غري خيارلألماميكمي
مطلوب

2،3

Trend Impact 

Analysis

2،5خيارخيارلألماميكمي

Sensitivity analysis3،3 مطلوبخيارلألماميكمي

Dynamic Scenarios2،8خيارخيارلألماميتخمني

15(16شكل )

 ، T (2007) "the current state of scenario development: an overview of techniques"، A & Collins، P & Hines،Bishop 
15  .P19،VOL. 9 NO. 1

 األساليب التي تستخدم يف إعداد سيناريوهات املستقبل

األمامي واملرتد
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: القرار االستراتيجي رابعًا

القرار االسرتاتيجي يتحدد بجميع األنشطة الخاصة بالعمل لتحقيق نإ  : االسرتاتيجيمفهوم القرار  -1
األهداف التنظيمية. وهو يختلف عن غريه من أنواع القرارات ألنه يتعامل مع مجموعة من 

لذا  ،وينطوي القرار االسرتاتيجي عىل املخاطر والتغيريات الواسعة النطاق، األنشطة التنظيمية
ن تكون هذه القرارات مميزة جدا، وأ تخصيص موارد كبرية، إىل  ا قرارات تحتاجوصفت عىل أنه

 خرى التي تكون ذات قيمة ومرنة.ىل استخدام سلسلة من القرارات األ وتعمل ع

 يف عملية خلق القيمة من خالل هيكلة اسرتاتيجية حاسام   دورا   االسرتاتيجيونيلعب القادة  لذا 
الذي يتطلب مزامنة جميع عنارص عملية إدارة املوارد، أن إجراءات وجمع وتجميع املوارد، األمر 

 تعزيز العالقة بني املواردإىل  إدارة املوارد لدى القيادات الراسخة تؤثر عىل أداء الاركات تؤدي
إن خلق املعرفة والقدرة اإلدارية واالسرتاتيجية لجمع ، التنظيمية واملشاركة التنظيمية الجامعية

 وره عىل معدالتيف تخصيص املوارد مام يؤثر بد حاسام   يانات كل ذلك يؤدي دورا  العنارص والب
.و فشل املستثمرين وعىل تخصيص املواردالنمو وعىل نجاح أ 

لديهم وجهة نظر أفضل من حيث فهم كامل لتداعيات صياغة القرارات ن املدراء التنفيذيني إ 

عون أما املار  الزمة لتنفيذ تلك القرارات.االسرتاتيجية؛ ولديهم السلطة لتخصيص املوارد ال
ما تكون لديهم السيطرة املبارشة أو غري املبارشة عىل القرارات واملوارد الرئيسة.  والسياسيون غالبا  

ية تخاذ القرارات االسرتاتيجية وتوضيح وضعاوتعكس حقوق اتخاذ القرار تحديد من ميتلك صالحية 
مناقشة  وحينام تدور ظيمية وبيان املسؤوليات املرتبطة بها.تخاذ القرار يف الخارطة التناحقوق 

ون املشاكل عندها تك، القضايا االسرتاتيجية والحوارات حولها يف وسائل اإلعالم واملجالس التاريعية
 .عدد أقل من البدائل واالختيارات االسرتاتيجيةإىل  أصبحت مسيسة، مام يؤدي قد

قدرة فرق اإلدارة العليا عىل إدارة التوجهات االسرتاتيجية  وتعنى صياغة القرارات االسرتاتيجية
ن صياغة القرارات االسرتاتيجية موجهة نحو القدرة عىل عىل التكيف واملواءمة، ويف حني أ  أي القدرة

، واءمةن القرارات املوجهة نحو امل، فإالتكيف وتحديد مدى وفاعلية التكيف مع التغريات يف البيئة

تتامىش األنشطة الداخلية بشكل كاف لدعم الهدف العام للماروع ويقوم  نتحدد كيف ميكن أ 
فريق اإلدارة العليا بتوازن هذه القرارات من خالل مقايضات تخصيص املوارد، والتصاميم التنظيمية، 

عامل.تحديد النتائج التي تضمن أداء األ و 
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إىل  ا يشريوهذ ،لعليا يف الغالبتخاذ القرار االسرتاتيجي عىل عاتق اإلدارة اتقع مسؤولية ا لذا 
وهذا يدخل ضمن الخزين املعريف ملتخذ القرار مبا ، رضورة أن تكون اإلدارة العليا متسلحة معرفيا  

ميلكه من معلومات وبيانات وقدرات وحرص وتفكري وخربات مرتاكمة وابداعية وقدرة عىل حل 
خصية تي تعترب كأحد العوامل املحددة لشوفيام يرتبط باتخاذ القرارات االسرتاتيجية ال، املشكالت

املنظمة فإنها تنعكس بالتساؤالت اآلتية. من يقرر يف املنظمة؟ وماذا يقرر؟ كم عدد األفراد الذين 

القرارات  نفإلذلك  ؟تنتهي صالحية القرار ومع من تبدأيشكلون عملية القرار االسرتاتيجي؟ أين 
 ،  :ساسية هيأ  األمد للمنظمة بأكملها ولها ثالث خصائصاالسرتاتيجية تتعامل مع املستقبل البعيد 

Wheelen & Hunger 2013) ):  
ن تكون القرارات االسرتاتيجية نادرة : أي غري عادية وال يوجد قرارات سابقة لها ميكن مراجعتها.أ  -1

مام، عيدمد البله تاثري هام عىل املنظمة يف األ يكون ن تكون القرارات االسرتاتيجية مؤثرة : أ   -2
.نه يتم تحديد القرار االسرتاتيجي حسب املوقف الذي تم اتخاذهينطوي عىل ما معناه أ 

.ن تكون القرارات االسرتاتيجية توجيهية : تأخذ بنظر االعتبار املستقبلأ  -3
لك بالخصائص الرئيسة للقرارات االسرتاتيجية وكذ  ن متخذي القرار االسرتاتيجي أن يكون ملام  لذا فإ

حديد يساعدنا عىل إمكانية ت عن القرارات التشغيلية ألن إظهار التباين سوف كيف ميكن متييزها
 .دارتها بصورة اسرتاتيجيةتتم إ املنظامت التي 

ن قبل دارتها مية صنع القرار االسرتاتيجي وتتم إ القرارات االسرتاتيجية هي عمللذا تعرف 
قرار لعامة واالسرتاتيجية وصنع الأنظمة املعلومات لتحقيق األهداف االسرتاتيجية لدعم السياسة ا

ظروف فإن التخطيط االسرتاتيجي يف بعض ال. مة والكفاءة التشغيلية والفاعليةوتحسني الخدمة العا
 : Bryson 2009قد يوفر وسيلة ملعرفة مفيدة لصانعي القرار

 إيجاد حلول تعاونية وفعالة ذات أهمية قصوى للمنظمة عند االختيار بني إىل  السعي

 يارات.الخ

 .ضامن إرشاك صانعي السياسات بنشاط يف توجيه السياسات

  .متابعة الحلول الشاملة واملستدامة

 إيجاد حلول مشرتكة بني القطاعات. إىل  السعي

ن خاللها من يكون لدى صناع االسرتاتيجية صياغة قرارات لتقدير املواد التي سيتم ويجب أ 

وال ميكن  ،سرتاتيجية وتنفيذ االسرتاتيجية تحدث يف تسلسلن فهم صياغة اال تنفيذ اسرتاتيجياتهم وأ 
ذا بدأ املديرون التنفيذيون وصانعو االسرتاتيجيات بالتفكري يف أنواع وضع اسرتاتيجيات إال إ 
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التكنولوجيات التي متكن العامل من تنفيذ صياغة اسرتاتيجياتهم يف السنوات األخرية، كان هناك 
تشخيص  أدوات ،مؤخرا   ،اعدة يف عملية صنع االسرتاتيجية وقد انضمتانتشار األدوات املتاحة للمس

صفوف أدوات االسرتاتيجية إىل  سوق رأس املال وأدوات تحلل النمو وأدوات منذجة االتجاهات
التقليدية، مثل بطاقات األداء املتوازن ومصفوفات النمو، ملساعدة املديرين التنفيذيني عىل جعل 

تحقيق أهداف أعاملهم عىل الرغم من أن علامء اإلدارة واالسرتاتيجية قد االسرتاتيجية األنسب ل

 .أمضوا عدة عقود يف استكشاف الطرائق التي يستخدم بها الناس هذه األدوات

أهمية القرارات االسرتاتيجية -2
 تحلل هذه الدراسة املشكالت التي تقيد نجاح جودة القرارات االسرتاتيجية.  -أ

االسرتاتيجية واالختبارات ما إذا كانت هناك فروق ذات مغزى بني  صياغة وتنفيذ القرارات -ب
املجموعات الرئيسية مصنفة حسب مستويات النجاح التي تم الحصول عليها يف اتخاذ 

 جودة القرارات االسرتاتيجية وتنفيذ العمليات من خالل التعامل مع كل مشكلة. 
 اتها وتحليل البيئة وتحديد الفرصتحديد املهام الحالية للمنظمة وأهدافها واسرتاتيجي -ت

والتهديدات وتحليل موارد املنظمة وتحديد مواطن القوة والضعف وصياغة وتنفيذ 
 .االسرتاتيجيات وتقييم النتائج

تحلل هذه الدراسة املشكالت التي تؤثر يف صياغة وتنفيذ جودة القرارات االسرتاتيجية التي متثل -ح
 سرتاتيجية. مرحلة مهمة من عملية اإلدارة اال 

القرارات االسرتاتيجية تحدد العالقات التنظيمية لبيئتها الخارجية وتشمل املنظمة بأكملها -خ
دارية ثار مبارشة عىل األنشطة اإل جاالت الوظيفية يف املنظمة لها آ وتعتمد عىل املدخالت لجميع امل

 والتشغيلية وهي ذات أهمية حيوية لصحة املنظمة عىل املدى الطويل. 
رتاتيجيات وتنفيذها بشكل جيد من أجل تحقيق القرارات االسرتاتيجية تعمل عىل وضع االس-د

ن جوهر صياغة جودة القرارات االسرتاتيجية هو تصميم اسرتاتيجية تحقق األهداف التنظيمية وأ 
 .االستخدام األكرث فعالية للموارد والقدرات األساسية

افسية الصناعية، ونار الخدمة املستدامة من خالل تسهم يف تعزيز األداء البيئي والقدرة التن
ل مكثف كأي أن الاركة املصنعة تعمل بش ،من الحد منها التصاميم التي تعزز تجربة العمالء بدال 

.عىل املستوى االسرتاتيجي
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السرتاتيجيافؤائد صنع القرار  -3
ألخذ الفرص  من االستعداد ن صنع القرار يقصد به متكني املنظمة من التحضري للمستقبل لتمكينهاإ 

ظامت وال تعمل املن ،وإدارة املخاطر قبل حدوثها أو استيعابها يف حالة عدم إمكانية تجنب املخاطر
مبعزل عن غريها؛ فهي تتأثر بعوامل داخل وخارج بيئة العمل أو املنظمة. وتشمل العوامل الداخلية 

ة وليك تكون هناك كفاءة وفاعلي ،الخارجيةالبيئة الداخلية وتتكون العوامل الخارجية من البيئة 

ئة يف مزيج من يف البي أو خارجيا   يتعني عىل املنظامت أن تفهم البيئة املتغرية باستمرار سواء داخليا  
للمنظمة ضمن امليزانية املحددة، تحقيق األهداف والغايات املحددة إىل  شأنه أن يدفع املنظمة

فوائد كثرية عىل عملية جودة صنع واتخاذ توجد  ذلكع كايل خلق قيمة للمجتمع واملجتموبالت
   :نهاإىل أ  (Glaister 2008،)( و(Chih 2015 ،  :ليها كل من، فقد أشار إالقرار

يف متويل عملية صنع القرار منها القيمة االسرتاتيجية، القيمة املستهدفة، وقابلية  مهام   تؤدي دورا  -أ
 وصياغة االستحقاقات املستهدفة. القياس، والواقعية، واملساءلة والشمول،

 باألداء التنظيمي الناجح. وثيقا   ترتبط ارتباطا  -ب
 وسيلة مهمة لتنفيذ اسرتاتيجيات املنظمة.-ج

 حاسمة لضامن تحقيق فوائد النجاح.-ح
ر بشكل حيث تؤث ،لها القدرة عىل التأثري عىل مجموعة واسعة من السلوكيات التجارية والفردية-خ

ع االستثامر األجنبي املبارش، وتوزيعات األرباح، وماليك األموال، وأداء البحث كبري عىل مواق
 والتطوير.

 تعالج املوضوعات والقرارات العلمية واإلدارية ذات الصلة عىل أساس شامل.-ذ
 تؤثر عىل السلوك االسرتاتيجي للمؤسسات. -ر

 امر يف حالة احتامل حدوثتعمل عىل تقييم القرارات باالقرتان مع خطط التسويق، واالستث-ز
 تقلبات يف األسعار. 

كة مع شكال التنظيمية للار أنشطة الاركات، األ إىل  و االلتفاتأ متكن مديري املنشآت من النظر -ع
 خذ بنظر االعتبار املخاطر القانونية، والسياسية، واالقتصادية.األ 

مميزات القرار االسرتاتيجي  -4

ريها الطويل املدى عىل املنظمة، بحيث ترهن متوقعها يف السوق، تتميز القرارات اإلسرتاتيجية بتأث

والذي يراد منه تعظيم املكاسب للموارد املوضوعة تحت ترصف املنظمة، ويبحث القرار االسرتاتيجي 
تصنع القرارات لذا  .محيطها الخارجي يف ظل املنافسة عىل الطريقة التي مبوجبها تواجه املنظمة

ستثنائية نتيجة لتهديدات متوقعة، وفرص بيئية مؤثرة يحتمل ظهورها يف سرتاتيجية بظروف ااال 
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سرتاتيجية املستقبل، وتكون نتائج هذه القرارات بعيدة األمد بالنسبة للمؤسسة. فتتميز القرارات اال 
 :هي كالتايل، بخصائص معينة متيزها عن باقي القرارات التي تصنعها املنظمة

أمني سرتاتيجية من حيث صياغتها وتامل القيادة العليا مع القرارات اال أوال  : املستوى التنظيمي : تتع

 ميتلك رأس الهرم التنظيمي القدرة عىل القاعدة األساسية لها، لكونها مؤثرة يف كافة أجزاء املنظمة.
رؤية األشياء بشكل واضح ولديه اإلمكانية عىل فهم العواقب والنتائج، وهذا ال مينع من إرشاك 

 األخرى يف عملية صنع القرار، واعتباره من املسائل املهمة التي تزيد من ثقة عنارص املنظمةاإلدارات 
  .وبلورة القرار، مام يسهل عملية امليض يف تطبيقها واإلرشاف عليها

ألفراد، سرتاتيجية لها تأثريات بعيدة املدى سواء عىل مستوى اال ثانيا  : التأثري الزمني : إن نتائج القرارات ا

األقسام، أو عىل مستوى املنظمة بشكل كامل، ويتطلب مواصلة العمل يف هذا السياق لعدة أو 
قفزة نوعية ومميزة يف اإلنتاج، أو االشرتاك  ومن خالله ميكن أن تحقق املنظمة ،سنوات قادمة

 .واملنافسة بسوق معينة

لية للبيئة عندما تنبؤ بأمور مستقبوال ، : التوجه املستقبيل : تقوم القيادة العليا بإجراء مسح ميداينثالثا  
ترغب يف صناعة قرارها االسرتاتيجي. يهدف هذا التقويم لتحقيق الفرص وتحديد املخاطر ومحاولة 

ه يف وضع يسمح لها بصنع قرار ل مواءمتها لعنارص القوة والضعف داخل التنظيم، لتصبح املنظمة
ملستقبيل، أو سرتاتيجية تحديد املسار اات اال تأثري عىل مستقبلها. تتضمن النظرة املستقبلية للقرار 

لية املرحلة املستقبإىل  إمكانيات األداء التي متكن املنظمة من تحويل نفسها من املرحلة اآلنية
 .املرغوب الوصول إليها

يص املوارد سرتاتيجية تخص : تخصيص وتوزيع موارد املنظمة : تتطلب عملية تنفيذ القرارات اال رابعا  

ادية املتوافرة لدى املنظمة وتوزيعها عىل أقسام املنظمة إلنجاز الواجبات املوكلة لكل البارية وامل
قسم، وهذا يتطلب منها جدولة أنشطتها وتنسيقها مبا يسهم من تأمني متطلبات تنفيذ هذه القرارات 

 .من قبل األقسام

 : تتأثر القرارات تضمني قيم ومعتقدات الكادر املعريف واملادي داخل وخارج املنظمة: خامسا  
سرتاتيجية بالقيم واملعتقدات وخاصة بالنسبة ألولئك الذين ميتلكون القوة املعرفية واملادية داخل اال 

القرارات عىل أنها انعكاس ملواقف ومعتقدات أولئك الذين إىل  املنظمة وخارج املنظمة. ينظر
  .املنظمةميتلكون من القوة والتأثري الكبري عىل 
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ل اإلطار العام لقرارات اإلدارة الوسطى والدنيا : تعد عملية تثبيت األهداف من قبل القيادة سادسا  : متث

سرتاتيجية، مام يؤثر يف اشتقاق األهداف والخطط العليا داخل املنظمة وقيامها بصنع القرارات اال 
التي  اراتهمقر لتلك اإلدارات عند صنعهم  عاما   الفرعية ملختلف اإلدارات األخرى، فهي تكون مرشدا  

رتاتيجية سبأن األهداف اال  يجب أن تتناسب وتتامىش مع أفكار القيادة العليا. ويجب التفكري دامئا  

هي الغايات التي تؤمن املنظمة بتحقيقها من خالل تفعيل كافة أقسامها وشعبها لغرض تنفيذ 
دارة التنظيمية الرسالة األساسية للمنظمة. تعد األهداف املحطات األخرية لكافة وظائف اإل 

 .والتخطيطية والقيادية

بيئتها ىل إ سابعا  : التوجه نحو النظام املفتوح : إن عملية التطور واملنافسة يتطلب من املنظمة التوجه

الخارجية إذا تحددت عملياتها ووظائفها الداخلية، فاملنظمة التي تريد أن تحاف  عىل نجاحها يف 
عتبار وهي تصنع قراراتها تأثريات البيئة الخارجية، وباألخص املنظور البعيد يجب أن تأخذ بعني اال 

  .الفاعلني يف هذا املضامر كاملنافسني، واملوردين، والحكومة

 :سرتاتيجية اآلتيةمن مميزات القرارات اال  ا  أن نزيد بعض وميكن أيضا  

سرتاتيجية يف ات اال سرتاتيجية واتخاذ القرار املركزية يف املستويات العليا : عادة ما يتم بناء اال  .1
 ،أعىل املستويات اإلدارية املتمثلة يف مجلس إدارة املنظمة أو املدير العام للاركة ومساعديه

هري وعالقاتهم بالجام، ومعرفتهم بظروفها املحيطة، وذلك إلملامهم بإمكانات وموارد املنظمة
  الخارجية عىل اختالف نوعياتهم

ا  : إذ عىل املنظمة أن تتخذه مسبقا  حتى ميكن أن تبنى يعد القرار االسرتاتيجي قرارا  حتمي .2
ولذا فليس أمام املنظمة مفر من اتخاذه قبل  ،عليه القرارات اإلدارية والتشغيلية األخرى

 .البدء يف عملياتها اإلدارية والتشغيلية
مة عىل ظتتميز القرارات اإلسرتاتيجية بعدم التكرار : إذ غالبا  ما متثل معامل رئيسية تسري املن .3

نهجها دون تغيري يذكر وبالتايل تجدها بني قرارات اإلدارة التي تستمر املنظمة يف العمل بها 
 .دون تغيري لفرتات طويلة

ولهذا فهي ليست  ،سرتاتيجية تتسم بالشمولفالقرارات اال   :قرارات قليلة نسبيا  يف عددها .4
  .اتيجي واحدوإمنا تركز العديد من النقاط يف قرار اسرت  ،قرارات تفصيلية

سبيا  سرتاتيجية فرتات زمنية طويلة نقرارات تتعلق باملدى الطويل : عادة  ما تخدم القرارات اال  .5

.قد متتد لتشمل حياة املنظمة بكاملها
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يف خدمة  متكاملة ا  سرتاتيجية نقاطة ككل : وغالبا  متثل القرارات اال قرارات تتعلق باملنظم .6
  .اإلدارية باملنظمة مختلف اإلدارات واألقسام والوحدات

قرارات تهتم بتنظيم العالقة بني املنظمة وبيئتها الخارجية : تهتم القرارات اإلسرتاتيجية   .7
بالبيئة الخارجية للمنظمة إذ منها تستمد املنظمة مواردها املادية والبارية التي تحدد 

غالبا  ما تفرز  يئةبشكل كبري مدى استمرار املنظمة واستقرارها بتلك البيئة كذلك يف هذه الب

الخارجية  سرتاتيجية بالبيئةاملنظمة منتجاتها وأنشطتها ومخرجاتها ولهذا ترتبط القرارات اال 
ارتباطا  وثيقا . 

مراحل صنع القرار االسرتاتيجي -5

ن بعض القرارات االسرتاتيجية ميكن أن تصنع من قبل شخص واحد هو الريادي الذي يتمتع إ  
لقابلية يف إقناع اآلخرين بفكرته برسعة، وأن بعض القرارات االسرتاتيجية ببصرية نافذة وله ا

تتطور من خالل سلسلة من االختيارات التدريجية الصغرية والتي تدفع املنظمة باتباع اتجاه 

 .  معني دون غريه
املتكيف  ،ساليب لصنع القرار االسرتاتيجي هي الريادية أ شهر ثالثأن أ ( وبني )هرني منتزبرج

. أما األسلوب الرابع الذي أضافه كوين هو التدرج املنطقي ،املخططو 

  :األسلوب الريادي -أ
سلطة ويكون الرتكيز عىل الفرص  ين االسرتاتيجية تصنع من قبل شخص واحد ذويعني أ 

مثلة م واالسرتاتيجية تقاد من وجهة نظر أو رؤية املؤسس، الجديدة واملشاكل تكون ثانوية
  .سايس هو النمو للمنظمةأو كبرية، وإن الهدف األ بقرارات شجاعة 

 :األسلوب املتكيف -ب

وهذا األسلوب مميز للحلول  ،حيان يطلق عليه األسلوب املشوش أو )أمنوذج الخوض(بعض األ 
للمشكالت املوجودة بعد حدوثها وليس قبل حدوثها أي أنها تكون ( رد الفعل) املؤثرة

ظمة أكرث من بحثها عن فرص جديدة ومبوجب هذا النوع مستجيبة للمشاكل التي تحصل للمن
من االسرتاتيجيات ال يوجد هدف واضح بسبب تقسيم القوة بني األقسام وأعضاء املنظمة ويتم 

ويتم اتخاذ القرارات نتيجة  ،صنع القرار وفق خطوات متعددة ألنها تعمل يف بيئة معقدة
وع من القرارات تتخذ يف أغلب الجامعات ومثل هذا الن ،اتفاق العديد من القوى املتحالفة

  .واملستشفيات الكبرية والعديد من املؤسسات الحكومية
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  األسلوب املخطط -ج

اسبة لتحليل الحاالت، ومن ثم إيجاد بدائل اسرتاتيجية يتضمن مجموعة معلومات منظمة ومن
.وجودة للمشاكل املاختيار معقول ألكرث االسرتاتيجيات مالمئة وتتضمن الحل املؤثر مالمئة و 

  : األسلوب الرابع quinn ضافوأ 

 أسلوب التدرج املنطقي -ح

ها هداف املنظمة ويف تطوير يا لديها فكرة عقالنية ملواضيع وأ السلطة العل يف هذا األسلوب

لالسرتاتيجيات أنها تختار أن تستعجل العمليات الجذابة التي تكون فيها املنظمة قادرة عىل 
 ىلإن يف هذا األسلوب يستخدم التخطيط للقيام بالنشاطات التي تؤدي ، وإ تقبلاستطالع املس

تحقيق األهداف. لذا يتم اتخاذ مجموعة من القرارات والتي تعتمد الواحدة عىل األخرى ويتم 
الرتكيز عىل التحليل املنظم وتقويم الكلف واملنافع للبدائل والذي يحقق التكامل للقرارات 

  .املتخذة
سلوب التخطيطي هو األسلوب األكرث عقالنية ويعد األحسن لصنع القرارات وإن األ 

 ،سلوب املخطط مناسب للبيئـات املتغرية واملعقدة، وقد أظهرت الدراسات أن األ االسرتاتيجية
   :كآاليتطوير صنع القرارات االسرتاتيجية خطوات تدخل يف عملية ت وهناك مثـاين

:تقييم نتائج األداء الحايل -1

  .. العائد عىل االستثامر والربحية وما شابه ذلكأ
. السياساتاملهمة واألهداف االسرتاتيجية و  ب. الرسالة أو

 :مراجعة حوكمة املنظمة -2

. اإلدارة العلياء مجلس اإلدارة و أدا

(مسح ورصد البيئة الخارجية لتحديد العنارص االسرتاتيجية )الفرص والتهديدات -3
 . بيئة املهمةأ. املجتمعية و 

. ب. تحليل العوامل الخارجية الفرص والتهديدات
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 :مسح ورصد البيئة الداخلية -4

 . الهيكل والثقافة واملوارد .أ
 .ب. تحليل نقاط القوة والضعف

تحليل العنارص االسرتاتيجية -5
. (SWOT)اختيار العوامل االسرتاتيجية يف ضوء تحليل الحالة الحالية أ.

 . جعة والتقييم الرضوري لألهداف والرسالةاملرا ب.

تكوين وتقويم واختيار البدائل االسرتاتيجية -6
.(5يف ضوء التحليل للخطوة السابقة ) ا.

 . ب. االختيار والتوجه للبديل األفضل

.تنفيذ وتطبيق االسرتاتيجيات املختارة بواسطة الربامج واملوازنات واإلجراءات -7
ورقابة األنشطة ( feed Bake) ابة عىل االسرتاتيجيات املنفذة بواسطة نظامالتقويم والرق -8

 . قل انحراف يف الخططأ إىل  للوصول
  Strategy Formulation متثل صياغة االسرتاتيجية( 6 – 1ن الخطوات من )وأ 

  Strategy Implementationمتثل تنفيذ االسرتاتيجية( 7) ن الخطوةوأ 
  Evaluation and Control يم والرقابةمتثل التقو( 8) والخطوة

العوامل التي تؤثر عىل عملية القرارات االسرتاتيجية-6
 ظمةاملنن تؤخذ بعني االعتبار وهي العوامل املحيطة بيجب أ  هنالك جملة من العوامل التي

بيئة ار يف سياق الاالبتكإىل  والغرض هو تحديد الكيفية التي أدت بها القرارات االسرتاتيجية
التنظيمية لتحديد أنواع عوامل البيئة التنظيمية التي تؤثر عىل القرارات االسرتاتيجية التي تقود 

 :( منها(Kask،2011التطورات التنظيمية وتطور منتجات جديدةوإىل  االبتكارإىل  املنظمة

( العوامل البيئية.1)
 . ( العوامل التنظيمية2)

للقرار.( العوامل املحددة 3)
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ن استخدام معلومات األداء يف صنع القرار االسرتاتيجي يف املنظامت أ إىل  papadakis)ا) أشارا
عىل أهمية املكونات املختلفة لنظم قياس األداء االسرتاتيجي يف اتخاذ القرارات االسرتاتيجية  تؤثر

ني الخدمة تؤثر عىل تحسوصنع القرارات االسرتاتيجية التي تتم إدارتها من قبل أنظمة املعلومات و 
ء وإدارته ن قياس األداؤثر عىل استخدام املعلومات، حيث إ العامة، والكفاءة التشغيلية، والفاعلية وت

ة الخدمة تحسني فعاليإىل  من الحاجة االمتثال للمتطلبات التاريعية بدال إىل  ينبعان من الحاجة

عىل  حاسام   تؤثر تأثريا   (Papadakis،2006)ها من قبل ديناك جملة من العوامل التي تم تحدوه
 القرارات االسرتاتيجية منها :

التأثر عىل اسرتاتيجيات الاركات.-أ
 التأثري عىل التعاون.-ب

 التأثري عىل األداء.-ج
 التأثري عىل الهيكل التنظيمي.-ح

 التأثر عىل التخطيط الشكيل.-ه

يذ عملية القرارات االسرتاتيجية :عقبات تنف-7
 إلدارة االسرتاتيجية، مثة سؤال بحثي مهم أن نسأل كيف أن بعض الاركات أكرث نجاحا  يف مجال ا

من غريها وبناء عىل ذلك، فإن األدبيات تنصح املنظامت بوضع وتنفيذ االسرتاتيجيات من خالل 
 النظر يف العمليات، مثل التحليل والصياغة والتنفيذ والتقييم تتناول هذه الدراسات يف املقام األول

فيذ عىل الرغم من أن البحوث حول تن ،من تنفيذها صياغة اسرتاتيجيات أو قرارات اسرتاتيجية بدال 
من املعرفة  ا  كبري  فقد اكتسب املديرون وطالب إدارة األعامل قدرا   ،االسرتاتيجية قد تم التأكيد عليها

.(Köseoglu، 2017)حول صياغة االسرتاتيجية، التي توفر األساس لتنفيذ االسرتاتيجية 
   :هم عقبات تنفيذهاومن أ 

 عدم إجراء تحليل اسرتاتيجي شامل يف عملية صنع القرار.-أ
 عدم النظر يف جميع أصحاب املصلحة الرئيسيني.-ب

 عدم وجود خطط اسرتاتيجية شاملة.-ج
 نقص التدريب الكايف الالزم للتنفيذ.-د

 الرتكيز عىل األداء املايل فقط.-ه

 مل من املوظفني.عدم االلتزام الكا-و
 عدم وجود توافق يف اآلراء بني صانعي القرار.-ز
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 الناجحة تنفيذ القرارات االسرتاتيجيةكيفية 
يمية والثقافية، كل التنظيتطلب التنفيذ الناجح لبعض القرارات االسرتاتيجية تغيريات يف الهيا

 ،ديدةيد من املامرسات الجن التغيريات التي يتطلبها أي قرار اسرتاتيجي قد تشمل العدوالواقع أ 
ملديرون ن النفوذ الذي يتمتع به ا، ونتيجة لذلك فإنييمقاومة أصحاب املصالح الرئيسإىل  وقد تؤدي

ىل نجاح ع حاسام   ر تأثريا   ونهج التنفيذ التي يعتمدونها سيؤثنيمع أصحاب املصلحة الرئيسي

.القرارات

 16جودة القرارات االسرتاتيجيةتنفيذ  (17) شكل

16 Source: Anchor، J. R.، & Aldehayyat، J. S. (2016). Strategic decision implementation in an emerging market: “The nature 

of the beast?”. Management Decision، 54(3)، 646  

 القرارات االستراتيجية

مشكالت تنفيذ القرار االستراتيجي

التخطيط االستراتيجي شكلية

نجاح تنفيذ القرار 

االستراتيجي

الظروف االقتصادية والسياسية

حجم الشركة

Content

context process
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: التفكير السيناريو واتخاذ القرار االستراتيجي خامسًا

املخرجات املستقبلية املمكنة.  يواجه متخذ القرار االسرتاتيجي مجموعة محددة من
حدى هذه املخرجات ميكن أن تحدث، ومن ثم تعتمد أفضل اسرتاتيجية يتم اتباعها عىل وإ 

ميكن وصف املستقبل كواحدة من بضع مخرجات بديلة أو و  ،لتي ستحدثاملخرجات النهائية ا

(. وهذا ال يعني قابلية توقع املستقبل بشكل مطلق، Countney،2003:17)سيناريوهات منفصلة 
فضل خيار اسرتاتيجي مهيمن عرب املخرجات املحتملة. لذا ميكن أن يطور الذي فيه ميكن تشخيص أ و 

ري دقيق مبا فيه الكفاية لتطوير االسرتاتيجية. لذا يعد التفك، تجاه واحداملدير تنبؤا  مستقبليا  با
ىل ولذلك تعترب املنظامت التي لديها القدرة ع ،ملتخذي القرار اسرتاتيجيا   السيناريو مسعى فكريا  

التفكري هي التي تحقق قرارات اسرتاتيجية ناجحة.
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 الفصل الخامس

 اتخاذ القرار الريادي

  : مفهوم اتخاذ القرار الرياديوال أ 

 مبادئ اتخاذ القرار الريادي : ثاتيا  

 : دور اليقظة والفرص الريادية يف اتخاذ القرار الرياديثالثا  
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تخاذ القرار الريادي ا

 : مفهوم اتخاذ القرار الرياديواًلأ

هو قرار تبني السلوك ( أن أول القرارات التي يتخذها رواد األعامل (Khuong&An،2016يرى 
تكون املنفعة اإلجاملية املتأتية التي يتوقعون الحصول عليها نتيجة  الريادي. ويحدث ذلك عندما

مامرسة النشاط الريادي أكرب من املنفعة املتوقعة من أفضل فرص العمل التي ميكنهم إيجادها يف 
ة عوامل تشمل : الدخل، السوق. تعرف تلك املنفعة اإلجاملية بأنها فوائد مستمدة من خمس

 االستقاللية، تحمل املخاطر، جهد العمل، واالمتيازات املرتبطة بالعمل الحر. 

تخاذ القرار الريادي بأنه "الخيارات التي يتخذها رواد األعامل ا( (Wei & Robert 2016 ،يعرف 
ا رواد األعامل بأنه العملية التي يقوم فيه (Forbes،2005)عند مواجهة الفرص الريادية". ويعرفه 

بتجميع ومعالجة املعلومات من بيئاتهم التنظيمية الداخلية والخارجية، يف محاولة للحد من عدم 
 ختيار اإلجراءات املناسبة.االيقني و 

تخاذ القرار اتخاذ القرار الريادي تتسم بخصائص عملية اأن عملية  ((Miao & Liu،2010ذ يرى إ 

  :فضال  عن أنها تحمل سامت فريدة، مثل ،irreversibilityرجعة والال  riskالتقليدي، مثل املخاطرة 
 تخاذها.االتعقيد، عدم إمكانية التنبؤ، وصعوبة التعبري عنها وفهمها وقت 

تخاذ وجود نوعني من األساليب املنطقية ال إىل  Effectuation theoryتشري نظرية التأثري  -1
 ( :  (Yang & Gabrielsson 2017هام ،القرار 

 : والذي يركز عىل تحقيق effectual decision making(/ الفعال 17لقرار املؤثر)تخاذ اا -2

 ستخدام املوارد املتاحة.اأفضل النتائج املمكنة ب
 : والذي يركز عىل اختيار املوارد الالزمة causal decision makingتخاذ القرار السببي ا -3

لخلق نتيجة محددة سلفا .
طريقة تفكري تخدم رواد األعامل يف عمليات تحديدتخاذ القرار املؤثر، ايعد إسلوب  -4

الفرص وخلق مشاريع جديدة، حيث يشمل مجموعة من مبادئ اتخاذ القرار التي 
تخاذ القرار يف خضم حاالت عدم التأكد، تلك الحاالت التي يستخدمها رواد األعامل ال 

 اضحة.يكون فيها املستقبل غري متوقع، البيئات غري مستقرة، واألهداف غري و 

( من رواد 45( بحث ا عىل )1997( . أجريت عام )2001يف عام ) (Saras Sarasvathy) : هو أحد املبادئ التي قدمتها القرار املؤثر ذاتخا (17) 
معهم والسامح لهم بحل القضايا، من أجل رؤية كيف يفكرون، ومن أين يبدؤون. كانت النتائج أن  األعامل الخرباء، حيث تم إجراء مقابالت

 من رواد األعامل استخدموا أسلوب اتخاذ القرار املؤثر بشكل أكرث من أسلوب اتخاذ القرار السببي. %(89)
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( تحقيق فهم أفضل لتأثري األسلوب الذي يعتمده الريادي Smolka etal (2016،.يحاول -5
تخاذ القرار، وكيف ميكن أن يؤثر ذلك عىل مستوى األداء والنجاح الرياديني. حيث ايف 

النجاح. يستخدم التأثري يف حاالت عدم التأكد، إىل  سلوبني يدعوانأن كل من األ إىل  يشري
ستخدام التفكري السببي عندما يكون املستقبل قابال  للتنبؤ به. مع التفكري يف حني يتم ا

السببي، سيحدد رواد األعامل األهداف لتحقيقها والبحث عن املوارد الالزمة للقيام بذلك. 

ا للموارد  عىل العكس من ذلك، يف التفكري املؤثر، سيحدد رواد األعامل األهداف وفق 
خاذ القرار تاأن تبني منطق إىل  ا  ما تشري مؤلفات ريادة األعاملاملوجودة يف حوزتهم. كثري 

املؤثر ميكن أن يكون واعدا  ملؤسيس الاركات. مع ذلك، فإنه يحذر رواد األعامل من أهمية 
عدم إهامل تبني نهج سببي موجه نحو التخطيط. الجمع بني السببية والتأثري يكون مفيدا  

القة مدعومة بالتجارب، أي قدرة رائد األعامل عىل خلق ألداء املاروع الريادي. هذه الع
الفرص وتشكيل مستقبل ال ميكن التنبؤ به باستخدام الوسائل املتاحة، مع تطبيق منطق 

 السببية واستخدام أنشطة تخطيط األعامل التقليدية بشكل متزامن. 
جمع ( أن رواد األعامل الخرباء يتجنبون أبحاث السوق و (Alshibani 2013 ،وجد  -6

املعلومات التنبؤية. إنهم يفضلون العمل مع األشياء التي تقع تحت سيطرتهم، حيث 
ميكنهم تغيري األهداف بدال  من مطاردة الوسائل التي ليست بحوزتهم. رواد األعامل 

ن تخاذ الفرص من البحث عنها. ميكاعىل تشكيل أو  منفتحني عىل املفاجآت، وأكرث حرصا  
جموعة متنوعة من املوارد أن يختاروا خيارات متنوعة لتحقيق للمدراء الذين لديهم م

هدف ما. من ناحية أخرى، ميتلك رواد األعامل موارد قليلة أو معدومة لتحقيق غايات 
خيالية. بالتايل، فإنهم يقومون بتكييف نهج التأثري حيث ينتجون حلوال  مرضية، بدال  من 

  من البحث عنها.البحث عن الحلول املثالية، بناء الفرص بدال 
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: مبادئ اتخاذ القرار الرياديثانيًا

تخاذ القرار الريادي املؤثر هي : ا( خمسة مبادئ أساسية تحدد منطق (Alshibani،2013يحدد 

 The Bird in Hand Principle مبدأ الطري يف اليد .1
فون. إن تعليمهم وأذواقهم من هم، ماذا يعرفون، ومن يعر إىل  يبدأ رجال األعامل مبا لديهم. ينظرون

جانب هذه األمثلة، فإن هذه هي املرحلة إىل  وخرباتهم أمثلة عىل عوامل مهمة يف هذه املرحلة.
األشخاص املنخرطني يف ريادة األعامل من األصدقاء والعائلة. من إىل  التي ينظر فيها رواد األعامل

األعامل بهدف معني، بل باألدوات التي  قدراتهم. لذا، ال يبدأ رجلإىل  هذه النقطة، سوف ينظرون
ميتلكها. 

The Affordable Loss Principle مبدأ الخسارة املعقولة .2

ال يركز رواد األعامل عىل األرباح املحتملة، ولكن عىل الخسائر املحتملة، وكيفية التقليل من تلك 
 أدىن حد ممكن.إىل  الخسائر

 incipleThe Crazy Quilt Pr مبدأ التحالف املهووس .3
يتعاون رواد األعامل مع األطراف التي ميكنهم الوثوق بها، حيث ميكن لتلك األطراف الحد من 

 الخسائر املحتملة من خالل إعطاء التزام مسبق. 

The Lemonade Principle مبدأ عصري الليمون .4
رة شيئ ا سيئ ا، بالرضو كيفية االستفادة من الحاالت الطارئة. ال تعترب املفاجآت إىل  ينظر رجال األعامل

 ولكن كفرص للعثور عىل أسواق جديدة.

Principle plane-the-in-The Pilot مبدأ الطيار يف الطائرة .5
واد معا . ال ميكن التنبؤ باملستقبل، ولكن ميكن لر  يف هذه املرحلة، يتم وضع جميع املبادئ السابقة

 األعامل التحكم يف بعض العوامل التي تحدد املستقبل.

لوب سأن الفرد الريادي الذي يستخدم األ ن الفرق األكرث أهمية بني التفكري السببي واملؤثر، هو إ 
هدفه. إذا كان رائد األعامل يستخدم التأثري إىل  السببي له هدف معني، ويبحث عن وسائل للوصول

 ة.حتملاألهداف املإىل  بدال  من ذلك، فسيبدأ بالوسائل املتاحة لديه، ومن هذه النقطة ينظر
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تخاذ القرار السليم )الذي يرتتب عليه ( أن قدرة الريادي عىل ا(Gupta&Barua 2016 ،يؤكد 
حد كبري ىل إ بتكار املستمر، تحقيق األداء الريادي العايل( يعتمدالتمويل الرضوري، اال إىل  الوصول

ن العمل السابق سبة عسيام املعرفة املتعلقة بالكفاءات التقنية، والخربة املكت عىل سامت الريادي، ال
يف املنظامت ذات الصلة. رائد األعامل مع خربة العمل السابقة، سيمتلك املجموعة املطلوبة من 

تخاذ القرار الريادي الفاعل. تلك املجموعة من املهارات تساعد يف تنمية ال املهارات واملعارف الالزمة 

 منظمة قوية ومبتكرة.

تخاذ القرار يتأثر بالخوف من الخسارة. ذلك النفور من ( إن اetal 2017) Yuniningsih ،.يرى

 تخاذ القرار، ال سيام القرار الريادي.االخسارة هو أحد العوامل النفسية التي تؤثر عىل عملية 
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: دور اليقظة والفرص الريادية في اتخاذ القرار الرياديثالثًا

تخاذ ايعد عامل حاسم يف  Opportunity identification أن تحديد الفرصإىل  تشري األبحاث
والتهذيب  selectionواالختيار  filtrationنتقاء القرار الريادي. تحديد الفرصة يشمل اال 

refinement ، تخاذ القرار عىل أن الربحية واالعرتاف بالجدوى هام اوقد أكد الباحثون يف مجال

. يتطلب اتخاذ القرار الريادي الناجح عملية تحديد تخاذ القرارات الرياديةان عند ان األساسيااملعيار 
 ( : (Wei & Robert ،2016الفرص الفاعلة، مبا يف ذلك 

كتساب املعرفة ا : أي تجميع املعلومات، و  knowledge acquisitionكتساب املعرفة ا .1
 تخاذ قرارات أفضل.االريادية القيمة التي تتضمن التوجه الفعال نحو 

 : أي سلوك املسح التنافيس الفعال الذي يركز competitive scanningاملسح التنافيس  .2
 عىل العامل التنافيس.

 : التي من املرجح أن تكون تفاعلية، وناجمة عن collective actionاإلجراءات الجامعية  .3

 تقييم الفرص.إىل  حاجة رائد األعامل

ر الريادي فيام يتعلق بتحديد تخاذ القرااأنه ميكن لرواد األعامل  Sonfield et al.،2001)) يرى
فة ستخدام مصفو اسرتاتيجيات املتاحة حول بدء األعامل الريادية الجديدة أو القامئة، وذلك باال 

، وهو منوذج ظريف يقرتح اسرتاتيجيات Entrepreneurial Strategy Matrixسرتاتيجية الريادية اال 
 ستجابة ملستويات مختلفة منضوء اال مناسبة لكل من املشاريع الريادية الجديدة والقامئة يف 

تحديد مكان املاروع يف واحدة من الخاليا األربعة من املصفوفة إىل  االبتكار واملخاطرة. يؤدي ذلك
سرتاتيجية ( أدناه، ويتم تقديم اسرتاتيجيات مناسبة لتلك الخلية. مصفوفة اال 18املوضحة يف الشكل )

شاريع الريادية الكبرية التي تنطوي عىل االبتكار ( هو منوذج مناسب لكل من املESMالريادية )
العايل واملخاطرة العالية )غالبا (، واملشاريع التجارية الصغرية التقليدية، والتي عادة ما تكون 

 منخفضة االبتكار. 
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/ مخاطر مرتفعةابتكار عايل

 ل املخاطر من خالل خفض تقلي

 ستثامر والتشغيلتكاليف اال 

  بتكاراملحافظة عىل اال 

  ستعانة مبصادر خارجية لتفعيل اال
  ستثامرعمليات اال 

/ مخاطر منخفضةابتكار عايل

 التحرك برسعة 

  بتكارحامية اال 

  ستثامر و التشغيلاال

/ مخاطر مرتفعةابتكار منخفض

  بتكار، تطوير امليزة التنافسيةزيادة اال

 تقليل املخاطر 

 ستخدام خطط األعامل وتحليل ا

 األهداف

  ستثامراال خفض 

  تقليص التكاليف املالية 

  متياز التجاريخيار اال 

  بتعاد عن املغامرةاال 

بتكار منخفض/ مخاطر منخفضةا

 الدفاع عن املوقف الحايل 

  ئد املحدودةالعواقبول 

  حتامالت النمو املحدودةاقبول

Sonfield et al.،2001،166)) تخاذ القرار الريادي/ املصدر :ا( يوضح منوذج مصفوفة 18شكل )

البتكار
 ا

شاء
إن

 
ج

منت
 /

 
خدمة

 
جديد

 
وفريد

 
ف

ختل
وم

 
كبيرة مالية وقوع خسارة احتمال: المخاطر  مرتفعة 

 مرتفع

 منخفضة

 منخفض
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( :(Miao & Liu،2010،361 ( أدناه تأثري اليقظة الريادية واملعرفة السابقة عىل متييز الفرص وإتخاذ القرار الريادي19ويوضح الشكل )

 (19شكل )

 الريادي : متييز الفرص كوسيط تام يوضح تأثري اليقضة الريادية واملعرفة السابقة عىل متييز الفرص والقرار
 ((Miao & Liu،2010،361املصدر : 

يستكشافالتنقيب اال  

ستشعار / الحساسيةاال  

 المعرفة بالصناعة 

هتمامات الخاصةاال  

القرار 

 الريادي

ED 

المعرفة 

 السابقة

PK 

اليقظة 

 الريادية

EA 

 الربحية

 الجدوى

 السرعة

 التماثل 

 الدقة

 تمييز الفرص الريادية

OR 
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خصائص  تخاذ القرار الريادي من خاللأنه باإلمكان قياس القدرة عىل ا (Forbes،2005) يرى

 ستخدام املعلومات(، وكام ييل :القرار الريادي )املركزية/ الشمولية/ ا

ريادية خالل السنتني األخريتني، ومن ثم تخذته الاركة اليحدد املستجيب أهم قرار ريادي ا

 يجيب عىل الفقرات التالية :

( Decentralization scaleمقياس املركزية ) .1

  تخاذ هذا القرار؟ شخاص من داخل الاركة، شاركوا يف اكم من األ

 كم من الناس من خارج الاركة، تم التشاور معهم حول هذا القرار؟

(Comprehensiveness scaleمقياس الشمولية ) .2

 ما مدى بحث الاركة عن املعلومات يف اتخاذ القرار؟

 ار؟تخاذ القر اكيف قامت الاركة عىل نطاق واسع بتحليل املعلومات ذات الصلة ب

 تخاذ القرار؟يات التحليلية الكمية للاركة يف اما مدى أهمية التقن

  ات جاهل املعلومتما مدى فعالية الاركة يف تركيز االهتامم عىل املعلومات الهامة، و

 تخاذ القرار؟غري ذات الصلة با

  عتمدت الاركة عىل الحدس يف اتخاذ القرار؟ ]ترميز عكيس[اإىل أي مدى

(Use of current information scaleمقياس استخدام املعلومات الحالية ) .3

  تخاذ القرار )أي املعلومات استخدمت الاركة املعلومات املتاحة وقت اإىل أي مدى

 األحداث فور حدوثها( يف اتخاذ القرار؟حول 

  ما مقدار االهتامم الذي أولته الاركة إلجراءات التشغيل و/ أو األداء املستمرة أثناء

اتخاذ هذا القرار؟
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السادسالفصل   
واملنطقي املنظميالتفكري 

 املنظمي : مفهوم التفكري وال أ 

 املنظمي : مهارات التفكري ثانيا  

املنظميت التي تناولت التفكري  : النظرياثالثا  

  : التفكري االسرتاتيجي واملنطقيرابعا  
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والمنطقي المنظميالتفكير 

 المنظميمفهوم التفكير : واًلأ

عبارة عن مجموعة من العنارص أو املكونات، توجد بينها عالقة، وحدود واضحة  Systemالنظام 
 مع بيئة النظام. تفصل النظام عن املحيط، وعالقات تبادلية معينة

 ننا ال نالح أننا صانعو مناذج للعامل املحيط بنا، وأ  SystemicThinking املنظميالتفكري يعنى 

للحقيقة، تم صناعته  Modelالحقيقة املوضوعية. فكل نظام نالحظه هو يف حقيقة األمر منوذج 
نظام حظتها لتطور اليف مال  رئيسيا   من األفراد وليست الحقيقة نفسها. وتلعب النامذج دورا  

د يف األنظمة ونج بأكمله، والذي يبني الكثري من العالقات السببية املوجودة بني عنارص النظام.
الكثري من عالقات السبب والنتيجة متصلة بطريق تجعلنا عندما نالح  النمو الدينامييك للنظام 

 ة.تظهر عنارص النظام الفردية عىل أنها السبب ويف نفس الوقت النتيج

أن العمليات تتحرك يف مجال دائري بني املايض واملستقبل، وبهذا ، املنظميونعنى بالتفكري 
 الخربات املاضية وتؤثر يفإىل  يكون التأثري عادة لزمن معني بالذات. هذه العمليات تعود

م بالخربات السابقة، وأن الدافعية للتعل املستقبل. معنى ذلك أن نجاح التعلم يتحدد جوهريا  
تتصاعد، حينام يتمكن املتعلم من تصور متى وأين سوف يستخدم ما تعلمه. وتزخر أدبيات 

منها التفكري  Systemic Thinking املنظميمبرتادفات كثرية ملصطلح التفكري  علم النفس
 الشبيك والتفكري النظامي والتفكري يف األنظمة. 

ناعية والتجارية، وأثبت نجاحه فيها. استعمل هذا املفهوم ألول مرّة يف إدارة املؤسسات الص 

(Dolansky & Moore 2013 ومل يدخل املفهوم؛ عىل وفق علم الباحثني، اإلدراة الرتبوية .)
مناط أحد أ  املنظميبعد. لذا حاول الباحثان دراسته يف إدارة املؤسسات الرتبوية. ويٌعد التفكري 

كري الدنيا ا التي تختلف عن مستويات التفالتفكري، ويقع ضمن العمليات املعرفية املركبة العلي
)املهارات(. فهو تفكري مفتوح ينبع من واقع إدرايك ووعي شامل بأبعاد املشكلة التي يواجهها 

الفرد أو مدير يف عمله. فينطلق من منظور كيل ومن عالقة الكل بالجزء وعالقة األجزاء ببعضها 
كري إدارة عمليات التف املنظميالتفكري البعض، وعالقة كل منها باملوقف الكيل. ويتضمن 

هارات التفكري يتطلب تنمية م املنظمين التفكري أ إىل  والتفكري يف التفكري. ويشري وليم عبيد
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العليا والكفاءة العالية التي متكنَه من التكيف مع ظروف الحياة املعقدة املعارصة. وهنا يتطلب 

 .تعليم الفرد معنى التفكري

ديد املصطلحات، ثالثة منها يف فقرة تحإىل  تعريفات كثرية عند الباحثني، أرشنا املنظميوللتفكري 

ن يعرفانه بأنه "منظومة من ( اللذي(2007وميكن إضافة تعريفات أخرى مثل عسقول وحسن 
ذه دراك عالقاته واستخالص هوإ  املنظميالعمليات تقوم برتجمة قدرة الفرد عىل قراءة الشكل 

من ثم رسم الشكل بجميع تفصيالته". وتعريف باري رتيشمون الذي العالقات وتكملتها و 
بنية لتحسني أداء البنية ألغراض تغيري البأنه "فن وعلم يربط بني البنية و  املنظمييعرف التفكري 

"عملية يتم من خاللها  املنظمي( الذي يرى أن التفكري Tifflin 1987داء وتعريف تيفلن )األ 

 و املشكلة يف االعتبار بهدف رئيس هو فهم النظام ككل". أ  خذ جميع جوانب املوقفأ 

همها فيام يأيت.مهارات عديدة، أ  املنظميويتضمن التفكري 
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:المنظميمهارات التفكير  -ثانيًا

تكون و عملية التفكري. لذا يت تفكري تفاعلها يشكل منطا  )نوعا ( أ لكل عملية تفكري مهارا

دية عداغية( تعكس قدرة الفرد أو مدير املدرسة اإل رات عقلية )دمامن مها املنظميالتفكري 
وأن يالح   ،عىل التفكري املركب التي يشمل أن يكون املدير واعي ا بأنه يفكر يف مناذج واضحة

نها مناذج وليست حقائق، وأن تكون لديه القدرة عىل بنائها وتحليلها. تلك النامذج عىل أ 
(، عىل وفق درجة 2007رات عديدة، صنفها عسقول وحسن )مها املنظميويتضمن التفكري 

يـأيت : ماإىل  تعقيدها،

بعاد الشكلهي قدرة مدير املدرسة عىل تحديد أ  : و املنظميمهارة قراءة الشكل  -1
داري )الهيكل التنظيمي(.للعمل اإل  املنظمي

دارةإل ااملدير عىل رؤية العالقة بني  دراك العالقات : وهي قدرةمهارة تحليل الشكل وإ  -2
لبة وتحديد مور الطومديرية الرتبية وبني أعضاء الهيئة التدريسة ومع أولياء أ  الرتبوية

 خصائص تلك العالقة وتصنيفها.
بني عنارص العالقات يف مهارة تكملة العالقات يف الشكل : وهي القدرة عىل الربط -3

يجاد التوافقات بينها والنواقص فيها.العمل اإلداري وإ 
نهاملهارة محصلة للمهارات السابقة أل  : وتُعد هذه ااملنظميشكل مهارة رسم ال -4

)خطة العمل اإلداري(  داريقراءة شكل العمل اإل إىل  تتضمن الخطوات التي تؤدي
 جزائه.بالصورة النهائية بجميع أ  رسمهإىل  جزائهوتحديد عالقاته وأ 
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:المنظميالنظريات التي حاولت تفسير التفكير  -ثالثًا

حثان بشكل مبارش. لذا سيعرض البا املنظميتوجد نظريات نفسية حاولت تفسري التفكري ال 
( نظريات من نظريات اإلدارة وعلم النفس التي تناولت املفهوم بشكل غري مبارش، 3أهم )

 وهي :

النظرية البنائية : -1

 تكوين ىلعىل وفق وجهة نظر النظرية البنائية، يعني قدرة مدير املدرسة ع املنظميالتفكري 
داري. وهذه النامذج أو مناذج أو منظومات )أو هيكل إداري( لألشياء التي تتعلق بعمله اإل 

املنظومات هي متثيالت للحقيقة يتم بناؤها من قبل املدير وليست الحقيقة نفسها. وتلعب 
السببية ت الذي يبني العالقا املنظميالنامذج واملنظومات الفرعية دورا  رئيسا  يف تطور التفكري 

واملنطقية بني املنظومات املختلفة التي تنمو وتتسع كلام تفاعل املدير مع البيئة املدرسية. 
اذج عىل القيام بالتفكري من خالل من ا  ساس أن يكون املدير قادر أ عىل  املنظميويستند التفكري 

وأن  ومنظومات واضحة، وأن يدرك أن تلك النامذج هي مناذج قام بوصفها، وليست حقائق،
يكون باستطاعته بناؤه وتحليلها ونقدها وتطويرها باستمرار. وتفرتض النظرية البنائية أن 

املدراء يستطيعون بناء املعرفة وتكوين مناذج ومنظومات لها من خالل التفاعل القائم بني 
 تفسري إىل ن هذا التفاعل يؤديابقة وخربات التعلم الجديدة. إذ إ عملية التعلم والخربات الس

بناء املعنى عىل وفق  حاجة إىل  املعلومات واملعارف، عىل ضوء الخربات السابقة، مام يؤدي
 املدراء واهتامماتهم. 

نظرية الجشطالت : -2

 معلم، مدير( من خالل قدرته عىل للفرد )متعلم، املنظميتفرس نظرية الجشطالت التفكري 

ا من النظرة العابرة، بل بوساطة دراك العالقات التي ال ميكن فهمهإدراك مكونات املجال وإ 
هو لتفكري مرتبط بالتأمل و التأمل ثم حدوث االستبصار الذي يأيت فجأة كحل للمشكلة. فا

ن ل املشكالت. وتلك العمليات ميكن أ دراكية الخاصة بحوظيفة إبداعية مركبة من العمليات اإل 
 أمنوذجي يف بعضن ينشط بشكل دث بطريقة شعورية أو ال شعورية. إذ ميكن للعقل أ تح

ول الحلإىل  ذ ميكنه الوصولكشاف العلمي أو الفني تحت مستوى الشعور إ نشاطات االست
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ه الحلول. ل هذمثإىل  بداعية املناسبة للمشكالت التي تأيت نتيجة لعدم توقع الفرد الوصولاإل 

وكيف  ،قائعو شياء والفراد األ الطرق املختلفة التي يدرك بها األ ساسا  بوتهتم نظرية الجشطالت أ 
 تحصيلهم فراد يفاملعرفية، وهي الطرق التي يلجأ إليها األ  وهذا يسمى باألساليب ،يفكرون فيها

شطة. ليه باعتباره يلتزم بقوانني وتعليامت بطريقة نمن البيئة. فمدير املدرسة ينُظر إللمعرفة 
 ملنظميافكري ن التمستقبل سلبي ملا يحيط به. ويرى أصحاب هذه النظرية أ  فهو ليس مجرد

يتضح من خالل قدرة مدير املدرسة عىل ربط املعلومات واملشكالت التي يواجهها مع 
هذه املعلومات التي يختزنها بشكل جديد ومختلف عام هو مألوف وعادي. ويكَون من 

 .ثر يف العمل اإلداري أو غري غري اإلدارياملعلومات املرتابطة استنتاج جديد له أ 

Dolansky & Moore (2013):وموور ) نظرية دونالسيك -3

  :املنظميبعاد النظرية للتفكري األ 

  حداثتسلسل األ

  سبابتسلسل األ

  سباب املحتملةتعدد األ

 التغذية الراجعة
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التفكير االستراتيجي والمنطقي: رابعًا

ثري. كستوى أداء أعىل من ذلك بقدرة القائد اإلداري عىل التفكري االسرتاتيجي هو مفتاح مل
جنب مع خربة واسعة يف العمل هو وصفة مناسبة لتطوير إىل  ن معرفة العمل الواسعة جنبا  وأ 

القدرة عىل التفكري االسرتاتيجي. ميكن أن تدعم البيئة الداخلية للمؤسسة العملية اإلدراكية 
يئة بالعليا للفرد املسؤول عن التفكري الذيك. ميتلك القادة، الذين يعتربون بناة ومصلحي ال

الداخلية للمؤسسة، القدرة عىل تعزيز وإقامة صلة أقوى بني العمليات التنظيمية وقدرة 
العاملني يف فريق العمل عىل التعلم والتفكري االسرتاتيجي. مجموعة من األنشطة مبا يف ذلك؛ 

 ةالتدريب املتخصص، وتعزيز املهارات ومبادرات التعلم ميكن أن تزود القادة باملهارات الالزم
لتعزيز التفكري االسرتاتيجي لفرق العمل التي يقودونها. من الرضوري أن يفهم قادة الصناعة 

تفسري املستقبل باستخدام منهج نظامي إدرايك للتفكري االسرتاتيجي، معتمدين بدرجة أقل عىل 
حكمة الخربة والتخمني البديهي يعمل قادة اإلدارة األقوياء دون أدىن جهد عىل مواءمة 

اتيجية الاركة مع ثقافتها بحيث تتكيف فرق العمل بشكل مريح مع مهمة الاركة ومع اسرت 

ا أن الثقافة التنظيمية ميكن أن تخلق عوائق خطرية وتحد ن م يا  ذلك، فقد لوح  أيض 
االسرتاتيجيات املؤسسية التي تتناقض مع املعتقدات التنظيمية املشرتكة بني صانعي السياسات 

"قدرة  ن التفكري االسرتاتيجي واملنطقي هوأ املنظمة، والكفاءات، والبيئة أي فيام يتعلق بأهداف 
الشخص عىل صياغة الرؤية االسرتاتيجية ونار هذه الرؤية املؤسسية من خالل استخدام بناء 

  التزام شامل نحو تلك الرؤية املؤسسية
طرية يف أداء خ ن عن تطبيق التفكري االسرتاتيجي يخلق عقباتيلوح  أن عجز كبار املدير

صية عوامل عدم الكفاءة الشخإىل  الاركات أن أولئك الذين يفشلون يف ذلك يرجع بشكل رئيس
يتفقان  من منظري القيادة واالسرتاتيجية النهج االسرتاتيجي إن كال إىل  للتحول من النهج التقني

دة. فإن تعدعىل الرأي القائل بأن التفكري االسرتاتيجي مطلوب عىل مستويات تنظيمية م
متطلبات املعلومات ومهارات التفكري التي كانت تُعترب يف يوم من األيام مبثابة املهارات األساسية 

ا داخل املؤسسات، حيث إنه من املتطلب حالي ا أن  للقيادات العليا، أصبحت اآلن أكرث عمق 
ن هم. أ لخاصة باستكشافها. الحقائق ايكون كل موظف قادرا  عىل تفسري املعلومات املعقدة و 

قرارات فقط اتخاذ الإىل  ن مييلونالثبات ألن معظم املديريإىل  التفكري االسرتاتيجي غري مائل
لفرتة محدودة، ويجب تعلم مهارات التفكري االسرتاتيجي املنطقي، وزراعتها، ومامرستها، 

ارص مثل؛ نوتطبيقها. من خالل توظيف مصطلح التفكري االسرتاتيجي يعني أن القادة يجمعون ع
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التحليل، االستكشاف، الفهم، تحديد وضع متعدد األوجه ثم تطوير إجراءات التخطيط التي 

ا  .ستجلب أكرب تأثري إيجايب ممكن نحو هدف محدد مسبق 
ن التفكري االسرتاتيجي واملنطقي للقادة، أو العمليات العقلية، هي األساس املعريف وأ 

العقالنية والبصرية.  لالبتكار يف مجال األعامل. هو مزيج من



التفكري االسرتاتيجي التخطيط والسيناريو

120

السابعالفصل   

بداعيإلالتفكير ا

 بداعي  : مفهوم التفكري اإل وال أ 

 بداعي أهمية التفكري اإل   :ثانيا  

 بداعي : مناذج التفكري اإل ثالثا  

بداعي أساليب التفكري اإل   :رابعا  

بداعي قياس التفكري اإل   :خامسا  

عي بداأبعاد التفكري اإل   :سادسا  
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بداعيالتفكير اإل : مفهومواًلأ

ورد يف "لسان العرب" تعبري بدع اليّشء يبدعه مبعنى أنشأه وبدأه، وأبدع اليّشء مبعنى اخرتعه 
عىل غري مثال، أّما من النّاحية االصطالحيّة فإّن مهّمة الباحث عن عبارٍة واضحٍة تلّخص معنى 

يٍة نظرا  نتيجٍة شافإىل  ة لتنميته ورعايته قد ال تنتهياإلبداع وتكشف عن األساليب املمكن
-Osbornافلو ب -للتّباين الهائل بني النّظريّات التي تناولت اإلبداع. هناك مثال  مدرسة أوسبورن

Buffalo  التي تعّد عمال  كالتّعرّف عىل مفتاح اإلضاءة يف غرفٍة مظلمٍة إبداعا ، وتنظر
بداعي نظرة  عقالنيّة وواقعيّة وبالتّايل ميكن تعليمها ألّي شخص. السرتاتيجيّات حّل املشكلة اإل 

ويف املقابل هناك النّظريّة التّقليديّة القدمية/ الجديدة التي ترى يف اإلبداع قوى  خارجيّة وخارقة 
 عقالنيّة، وبالتّايل ال ميكن قياسه أو تعليمه. وال

جّهه رغبة قويّة يف البحث عن حلول أو لذا التّفكري اإلبداعي نشاط عقيل مركّب وهادف تو 

نواتج أصيلة مل تكن معروفة سابقا . ويتميّز التّفكري اإلبداعي بالّشموليّة والتّعقيد إىل  التّوّصل

ألنّه ينطوي عىل عنارص معرفيّة وانفعاليّة وأخالقيّة متداخلة تشّكل حالة  ذهنيّة  فريدة. 
 مفهوم "التّفكري اإلبداعّي" وتلّخصه من النّاحيةويستخدم الباحثون تعبريات متنّوعة تقابل 

و"التّفكري الجانبي"  Divergentو"التّفكري املتباعد"  Productiveاإلجرائيّة مثل "التّفكري املنتج" 
Lateral. 

( أن التفكري اإلبداعي ميثل : العملية الذهنية املصحوبة بتوتر 2015 فريى الباحث )محمود

من خاللِها العقل، خربات ومعلومات اإلنسان، بطريقٍة خالقة، مصحوبة  وانفعال إيجايب، يُنِظم
 بالطالقة واألصالة واملرونة وتحسس عاٍل للمشكالت، من أجل اتخاذ قرارات، متكِّنُه من الوصول

بداعي إل ن التفكري اأ ( 2014 الزيباري والحمداين) نتائج جديدٍة ومفيدة. كام عرفت كل منإىل 
وقائع سلوكية وتعرب عن خربات ومعارف تساعد يف تقديم ما هو إىل  ودهو قدرات ذهنية تق

 .غري مألوف
 نه العملية الذهنية التي نستخدمها( التفكري اإلبداعي عىل أ 2008 هانو) يضا  وقد عرف أ 

قد الدمج بني األفكار أو األشياء التي يعتإىل  و التي تؤديأ ، األفكار والرؤى الجديدةإىل  للوصول
 .ها غري مرتابطةسابقا  أن
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ة التلقائية الفكرية واملرون كرب قدر من الطاقةإنتاجا  يتميز بأنتاج كذلك بأنه قدرة الفرد عىل اإل 

فكرية خرى هي طاقة الفرد اللة بالتداعيات البعيدة كاستجابة أو موقف مثري أو بعبارة أ صاواأل 
كنه من ا يف اإلطار الذي ميخرباته ومعلوماته وتوظيفهالتي يتمكن من خاللها ترتيب وتنظيم 

 .(بلوغ الهدف
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بداعي ة التفكير اإلهمي: أثانيًا

 إذ ميكن تصنيف الحاجة إليه، بداعي يف كونه من رضورات الحياةتكمن أهمية التفكري اإل  
كرث من صعيد من خالل  : عىل أ

.لرضا الذايتلفردية والحصول عىل انسان ااإلبداع مهم لبناء شخصية اإل  -1
.اإلبداع مهم لتوضيح األشياء الغامضة -2

.ملستويات وصعيد الحياة مرتبط باإلبداعبداع مهم ألن التقدم واالزدهار عىل كافة ااإل  -3
يجاد الحلول املناسبة للمشاكل.ه قادر عىل إ ألنمهم بداع اإل  -4

.فت جديدة وتوظيفها لتحقيق األهدايجاد عالقاه قادر عىل إ بداع مهم ألناإل  -5

بداعي من خالل النتائج املتحققة للمنظمة حينام يحرص املدير أهمية التفكري اإل حيث حدد 
ساليب جديدة لألداء والرتكيب االقتصادي والفني أ إىل  املبدع فيها عىل استمرارية التحول

 حالة من االنقالب املستمر يفإىل  للمكونات واملوارد بأساليب غري مألوفة مام يحيل املنظمة

  .عادة ترتيب وتطبيق عملياتها وتوجيه التغيري صوب تصورات وابتكارات جديدةإ 
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: مكّونات التفكيراإلبداعي وعناصرهثالثا

 املناخ اإلبداعي أّوال  :
حتوى  ظاهرة اجتامعيّة وذات م يقصد باملناخ اإلبداعي البيئة التي يقع فيها اإلبداع باعتباره

ملعنى ميكن النّظر للبداع كشكٍل من أشكال القياديّة التي ميارس فيها حضاري وثقايف، وبهذا ا
 ما ما واعرتافه بقيمة وأهّمـيّة عملٍ  ا  عىل اآلخرين. إّن تقبّل مجتمعاملبدع تأثريا  شخصيّا  واضح

 رشط أسايس لتفريد هذا العمل وإبرازه يف سّجل الحضارة اإلنسانيّة.

 الّشخص املبدع  ثانيا  :
ميكن التّعرّف عليها عن طريق دراسة  رد الذي تتوافر لديه خصائص واستعداداتوهو الف

متغرّيات الّشخصيّة والفروق الفرديّة يف املجال املعريف ومجال الّدافعيّة. واستخدام مقاييس 
 التفكري اإلبداعي والشخصية.

 ويتناول وصف الّشخص املبدع عادة  محورين أساسيني هام :

 ةأ. الخصائص املعرفيّ 
رتكون يش -برغم اختالف ميادين إبداعهم -يتّفق الباحثون عموما  عىل أّن األشخاص املبدعني 

 يف مجموعٍة من الّسامت والقدرات وأساليب معالجة املشكالت واملعلومات.
القة ام ييل : الّذكاء املرتفع، األصالة، الطّ ص املعرفيّة العاّمة للمبدعني فيوميكن تلخيص الخصائ

، قّوة البيان، الخيال الواسع، القدرة عىل التّفكري املجازي، املرونة، املهارة يف اتّخاذ القرار، اللّفظيّة
القدرة عىل التّفكري املنطقي، االستقالليّة يف إصدار األحكام، التّكيّف مع األوضاع املستجّدة، 

ـة أو واقف املختلطاستخـدام الّصور الّذهنيّة والتّصنيفات الّشاملة، القـدرة عىل استيعاب امل
املّشوشـة، تفضيل التّواصل غري اللّفظي، استخدام املعرفـة املوجودة كأساٍس لتوليد أفكاٍر 

"ملاذا" حول املعايري واالفرتاضات القامئـة، التّنبّـه للمواقف ديدة، إثارة األسئلة املبدوءة بـج
يّة عىل تحديد مشكالٍت جيّدة الجديـدة وللثّغرات فـي املعرفـة والقدرة الفنّـيّة أو الجامل

 للبحث واملتابعة.
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 ب. الخصائص الّشخصيّة والّدافعيّة

يتميّز األشخاص املبدعون مبجموعٍة من الخصائص الّشخصيّة والّدافعيّة التي قد يتوافر بعض 
منها لدى شخٍص مبدٍع وال يتوافر لدى آخر، كام أّن بعض هذه الخصائص قد يرد لدى بعض 

يرد لدى آخرين. ومن أكرث الخصائص الّشخصيّة والّدافعيّة التي ترد يف املراجع  الباحثني وال
املتخّصصة ما ييل : الّرغبة يف التّصّدي للمواقف العدائيّة، القيام باملخاطرات الّذكيّة، املثابرة، 

ام ز امليل للبحث والتّحقيق، حّب االستطالع، االنفتاح عىل الخربات الجديدة، االنضباطيّة، االلت
بالعمل، الّدافعيّة الّداخليّة املرتفعة، الرّتكيز عىل املهاّمت، عدم التّحّرج يف رفض أو مقاومة 

القيود املفروضة من قبل اآلخرين، التّنظيم الّذايت لدرجة وضع قواعد خاّصة للّسلوك عوضا  عن 
 تّأّمل واالنسحاب مناتّباع قواعد اآلخرين، االنشغال الّذهني الّذايت، التّأثري عىل املحيط، ال

 املواقف امليئوس من تطويرها أو تعديلها. 

 : العمليّة اإلبداعيّة رابعا

ميثّل هذا االتّجاه محور اهتامم علامء النّفس املعرفينّي، ويرّكز عىل الجوانب املتعلّقة 
 اإلبداع. ةبعمليّة حّل املشكالت، وأمناط التّفكري، أو أمناط معالجة املعلومات التي تشّكل عمليّ 

لية اإلبداعية بأنها عمليّة تحّسٍس للمشكالت والوعي بها ومبواطن الّضعف موتعرف الع
دة ارتباطاٍت جديإىل  والفجوات والتّنافر والنّقص فيها، وصياغة فرضيّاٍت جديدة، والتّوّصل

باستخدام املعلومات املتوافرة، والبحث عن حلول، وتعديل الفرضيّات وإعادة فحصها عند 
اللّزوم، وتوصيل النّتائج. 

النّاتج اإلبداعي   :خامسا

يعنى هذا االتّجاه بالنّاتج اإلبداعي ذاته عىل افرتاض أّن العمليّة اإلبداعيّة سوف تؤّدي 
نواتج ملموسة مبدعة بصورٍة ال لبس فيها سواء أكانت عىل شكل قصيدٍة أم لوحٍة إىل  يف النّهاية

ة. وقد حاول كثري من الباحثني تحديد خصائص ومواصفات لتقييم فنّـيٍّة أم اكتشاٍف أم نظريّ 
األعامل الفنّـيّة واألدبيّة واملوسيقيّة من حيث مستوى اإلبداع فيها. وغالبا  ما اتّخذت األصالة 

واملالءمة كمعيارين للحكم عىل النّواتج. 
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: مهارات التفكير اإلبداعيرابعا

كري اإلبداعي شيوعا  وهي اختبارات تورنس واختبارات ّن مراجعة  ألكرث اختبارات التّفإ 
 أهّم مهارات التّفكري اإلبداعي أو قدراته التي حاول الباحثون قياسها، وهي :إىل  جيلفورد تشري

 الطاّلقة.  :1 
وتعني القدرة عىل توليد عدٍد كبريٍ من البدائل أو املرتادفات أو األفكار أو املشكالت أو 

ستجابة ملثريٍ معنّي، والرّسعة والّسهولة يف توليدها. وهي يف جوهرها عمليّة االستعامالت عند اال 
عّدة ىل إ تذكّر واستدعاء اختياريّة ملعلوماٍت أو خرباٍت أو مفاهيم سبق تعلّمها. وقد تّم التّوّصل

 أنواٍع للطاّلقة عن طريق التّحليل العاميل، ويف ما ييل تفصيٌل لهذه األنواع مع أمثلٍة عليها :

الطاّلقة اللّفظيّة أو طالقة الكلامت، مثل : أ.

 "اكتب أكرب عدٍد ممكن من الكلامت التي تبدأ بحرف "م" وتنتهي بحرف "م. 

 "اكتب أكرب عدٍد ممكن من الكلامت التي تضّم األحرف الثاّلث التّالية : "ك، أ، ن.

  ج"هات أكرب عدٍد ممكن من الكلامت املكّونة من أربعة أحرف وتبدأ بحرف". 

طالقة املعاين أو الطاّلقة الفكريّة، مثل :  ب.

 "اذكر جميع االستخدامات املمكنة لـ "علبة البيبيس. 

 اذكر كّل النّتائج املرتتّبة عىل زيادة عدد سكان األردّن مبقدار الّضعفني. 

  العناوين املناسبة ملوضوع القّصة.أعط أكرب عدٍد ممكن من 

 48ئج املرتتّبة عىل مضاعفة طول اليوم ليصبح اكتب أكرب عدٍد ممكن من النّتا 
 .ساعة

 طالقة األشكال جـ.

هي القدرة عىل الرّسم الرّسيع لعدٍد من األمثلة والتّفصيالت أو التّعديالت يف 
االستجابة ملثريٍ وضعيٍّ أو برصي، مثل :

  كّون أقىص ما تستطيع من األشكال أو األشياء باستخدام الّدوائر املغلقة أو
 وط املتوازية التّالية :الخط
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رسم لنموذٍج من أسئلة قياس طالقة األشكال

 املرونة   :2

وهي القدرة عىل توليد أفكاٍر متنّوعة ليست من نوع األفكار املتّوقعة عادة ، وتوجيه أو تحويل 
ذي لمسار التّفكري مع تغرّي املثري أو متطلّبات املوقف. واملرونة هي عكس الجمود الّذهني ا

يعني تبنّي أمناط ذهنيّة محّددة سلفا  وغري قابلة للتّغرّي حسب ما تستدعي الحاجة، ومن أشكال 
املرونة : املرونة التّلقائيّة، واملرونة التّكيّفيّة، ومرونة إعادة التّعريف أو التّخيّل عن مفهوٍم أو 

 عالقٍة قدميٍة ملعالجة مشكلٍة جديدة. ومن األمثلة عليها :

  قصريا  ال يحتوي عىل أّي فعٍل ماٍض اكتب مقاال .

   فّكر يف جميع الطرق التي ميكن أن تصّممها لوزن األشياء الخفيفة جّدا. 
ويالح  هنا أّن االهتامم ينصّب عىل تنّوع األفكار أو االستجابات بينام يرتكّز االهتامم بالنّسبة 

للطاّلقة عىل الكّم دون الكيف والتّنّوع.

 األصالة   :3

الة هي أكرث الخصائص ارتباطا  باإلبداع والتّفكري اإلبداعي، واألصالة هنا مبعنى الجّدة األص
والتّفرّد، وهي العامل املشرتك بني معظم التّعريفات التي تركّز عىل النّواتج اإلبداعيّة كمحكٍّ 

ذ خللحكم عىل مستوى اإلبداع. ولكّن املشكلة هنا هي عدم وضوح الّجهة املرجعيّة التي تتّ 
أساسا  للمقارنـة : هل هي نواتج الرّاشدين؟ أم نواتج املجتمع العمري؟ أم النّواتج الّسابقة للفرد 

نفسه؟ كيف لنا أن نعرف أّن فكرة  أو حالًّ ملشكلٍة ما يحّقق رشط األصالة؟ وماذا لو توّصل اثنان 
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وصف  يستحّق الثّاينحلٍّ إبداعي ملشكلٍة ما يف أوقاٍت متقاربة؟ أال إىل  يف بلدين متباعدين

 املبدع ألنّه جاء متأّخرا  يف إنجازه؟
أّن االتّجاهات اإلنسانيّة والبيئيّة تتبنّى وجهة النّظر القائلة باعتامد الخربة إىل  وتجدر اإلشارة هنا

الّشخصيّة الّسابقة للفرد أساسا  للحكم عىل نوعيّة نواتجه. مبعنى أّن األصالة ليست صفة 
 حّددة يف إطار الخربة الّذاتيّة للفرد.مطلقة، ولكنّها م

 اإلفاضة   :4

وتعني القدرة عىل إضافة تفاصيل جديدة ومتنّوعة لفكرة أو حلٍّ ملشكلة أو لوحة من شأنها 
 أن تساعد عىل تطويرها وإغنائها وتنفيذها. 

 الحساسيّة للمشكالت  :5

ئة أو املوقف. ويعني ويقصد بها الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عنارص ضعف يف البي
ذلك أّن بعض األفراد أرسع من غريهم يف مالحظة املشكلة والتّحّقق من وجودها يف املوقف. 

وال شّك يف أّن اكتشاف املشكلة ميثّل خطوة أوىل يف عمليّة البحث عن حلٍّ لها، ومن ثّم إضافة 
 . ويرتبط بهذهمعرفة جديدة أو إدخال تحسينات وتعديالت عىل معارف أو منتجات موجودة

القدرة مالحظة األشياء غري العاديّة أو الّشاّذة أو املحرّية يف محيط الفرد، أو إعادة توظيفها أو 
ذا الوضع؟ أو ملاذا استخدامها وإثارة تساؤالت حولها من مثل : ملاذا مل يقم أحد بإجراٍء حيال ه

فال استخدامه لطلب النّجدة )الهاتف مثال ( بهذا الّشكل حتّى يسهل عىل األط… ال يكون جهاز
 ؟ مثال 



التفكري االسرتاتيجي التخطيط والسيناريو

129

بداعينماذج التفكير اإل :خامسا

اللها عامة تقدم من خ ئو مبادتعرب مناذج التفكري اإلبداعي عن افرتاضات عميقة وراسخة أ 
 تابعت سلوب الفهم والسلوك املؤثر يف ترسيخ فلسفة وآليةا  أو لوحات ذهنية توضح أ صور 

داعي برث قربا  وتعبريا  عن التفكري اإل األك ومن النامذج التي تعـد، منوذجاملكونات الداخلية لأل 
.ام ييل سوف يتم عرض بعض هذه النامذجيف حدود واختصاص هذه الدراسة وفي

( Robins ،2001) منوذج -أ

ة تغيريات البيئة االجتامعيإىل  سلسلة العمليات الفكرية التي تقود( Robins ،2001) حدد

فكار مبدعة أ إىل  خرى بحاجةإذ إن هذه التغيريات هي األ  (20)موضح يف الشكل  للمنظمة كام
هنية الذواقع جديد وتخطي املعيقات إىل  يك تكون نافعة ومطورة تسهم يف نقل املنظمة

  :بد من توافر ال . وليك يكون األمنوذج فاعال املزامنة لعملية التفكري

ن تكن متاحة للجميع.وأ ( اسرتجاع، لجةمعا، خزن) أساليب عدة إلدارة املعلومات -

 . بكل ما يعرتض املنظمة ومعالجتهمهتمني( Aspirants)  طموحنيعاملني -

 بداع وتنميتها. استعداد منظمي لقبول حاالت اإل  -

 18بداعييف التفكري اإل ( Robins) منوذجأ ( 20) شكل

18 Source : Robins، Les، (2001) ،On Making Social Change، (P: 6) www.Socialchange.net.au/  
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بدعني بني واقع املنظمة وتصورات امل الفجوةإىل  منوذج من الطموحات التي تشريوتنطلق آلية األ 

ار املرتتبة ثفهم األسس املعرفية التي توضح اآل يف حني ميثل ال، عىل وفق رؤية مستقبلية واعدة
فهي  أما املهارات، فكار الجديدةلنتائج املتوقعة من تنفيذ األ عىل استمرار الحالة القامئة وا

كبري يف ثر الكام أن لألنظمة األ ، لفرص املتاحةو الطاقات الذهنية املبدعة الستثامر االقدرات أ 
اقتصادية وتوجيه األداء وفاعلية املخرجات وأن ما يعزز ثقة املبدعني الرعاية وتبني األفكار 

.الجديدة

( Kindler، 2002) منوذج : -ب

( بتوزيعه عىل 21) بداعي كام يوضحه الشكلأمنوذجه يف التفكري اإل ( Kindler ،2002) قدم

الذي يتخذ مسارا  ( Incremental Thinking) ثنني من التفكري هام التفكري التزايديشكلني ا
، رادفمعظم األ وهو التفكري السائد لدى ( خطوة –خطوة ) واحدا  من حاالت التحسني املستمر

 فكري التحوييلوالت، و تراجعا  يف االسرتاتيجية املحددةتشكل أهمية كبرية أ  ن حالة الفشل فيه الوأ 
(Transformation Thinking ) منوذج جديد بدال  من التفكري اإلبداعي الذي يتحدد بتقديم أ

 واقع جديدة وتحقيق قفزة نوعية يف املنظمة. إىل  الحالة القامئة وانتقالة مفاجئة

أعىل مستوى للدراك 
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 19بداعييف التفكري اإل ( Kindler) أمنوذج( 21) شكل

األساليب والتقنيات الفكرية اآلتية : حدد هذا النموذج جملة من 

 رجح بنياملؤثرات حالة من الشد الفكري تتأ تفرض  : Tensions Constraints كبح املؤثرات -أ 
 يجاد حل مناسب ملا يعرتضس كذلك لتنبيه الخيال الذهني يف إ ما هو ممكن أو متاح وما هو لي

ن دير صوب املنبهات الثابتة سيال  ماملنظمة، وتثري هذه املؤثرات والعـواطف التي يحملها امل
)أفكار أعمق، تجارب أغنى، أساليب أوضح( تناسب كل حالة.

تشكل زيادة القيمة قضية أساسية يف ذهن  : What if Questionsأسلوب ماذا لو  -ب  

املبدعني، لكنها تصطدم بتوافر عروض عديدة ومتسلسلة يتحتم اختيـار أكرثها اتفاقـا  مع 

19 xSource : Kindler، Herb، (2002)، Clear and Creative Thinking، Thomason Plase، Boston، (p:8) . 

 المستوى االعتيادي لإلدراك 

 التفكير

 التزايدي

)ابتكار خطوات التحسين 

 المستمر(

 التفكير

 التحويلي

)ابتكار فرص جديدة 

 لتحسينات جذرية، تجديد(
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لو( بآفاق جديدة من اإلمكانيات الذهنية  –ويأيت أسلوب )ماذا ، يـال الذي يثريهاملنطق والخ

 يف تحديد الخيارات املتناقضة. 

 جمع األفكار املتناقضةإىل  ينرصف التفكري الجديل : Dialectic Thinkingالتفكري الجديل  -ج  

 Linear) ويقدم عمليات واقعية باعتامد املنطق الخطي، والبحث عن فحوى التضارب بينها
Logic: تنتهي بالحلول اإلبداعية عرب املراحل الفكرية اآلتية )

 .)تقديم مقدمة منطقية واضحة )الفرضية 

 .مقارنة املقدمة املنطقية مبا مياثلها أو يناظرها

  محاولة التوفيق بني الفرضية وما يقابلها من إثارة

 ة.األفكار اإلبداعي
-Role) تعتمد هذه التقنية لعبة الدور، السيناريوهات : Dramatization التمثيل التعبريي -ج

Playing & Scenarios ) و الفرصة أسلوبا  للتحاور بني أطراف املشكلة موضوع البحث أ
ومتتاز  ،طالق مدركات قد تغفل عنها مقاييس التحليل غري السلوكيةوتستخدم يف إ، املتوقعة

ية باآليت : هذه التقن

 و كار( قريبة جدا  من ميدان العمل أ توليد خيارات عديدة )أف
الرصاع الفكري.

   ذ إ  ،تحاول الحصول عىل النتائج والتغذية العكسية منها مبارشة

 تربز فيها آلية التفاعل بني األفكار وكشف الضعيفة منها.

  تقدم العديد من التصورات واإلدراك الذي يتقدم بتفكري جديد

(Fresh Thinking .) 

لق بداعي وتنطالتفكري اإل  من األدوات املثرية إلمكانية : Reframingإعادة التصور التشكييل  -د
وهكذا فإن ، رؤيتهم مشكلة حددها اآلخرون وفقإىل  نظر، مفادها كيف أ من حكمة مألوفة

األهداف، )إىل  حدها األقرب أكرث رمبا يكون أ عادة تركيب املشكلة القامئة ميكن أن يقدم حلوال إ 
القدرات، القيم( التي تسعى املنظمة لبلوغها.
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حدد هذا النموذج أساليب أخرى للتفكري اإلبداعي شملت :  (:Paul ،1998) منوذج

و فصل أ إىل  يشري التحليل :  Analysis – Synthesis Methodالتوليف –أسلوب التحليل  -أ 
نه الكتشاف خصائص كل جزء منه والعالقات صغر مأجزاء أ إىل  تفكيك املكونات الكلية لليشء

حقق فكار يف كل واحد يفهو تجميع األشياء أو األ  التي تربط هذه األجزاء ببعضها، أما التوليف
طة لتحليل فاعال  لألنش. ويف الوقت الذي يكون اما ويعطي خصائص مختلفة عن كل جزء ا  غرض

و مل تكن ة أ معروفومل تكن  ،ولية لألفكارالفكرية فإن الرتكيب يكون رضوريا  لتبني األجزاء األ 
.سلوب تحلييل للمشكلة التي يطلب لها حل إبداعيمقبولة من حالة التأكد يف تركيب أ بدرجة 

 : يتجه التفكري Divergence –Convergence Methodالتقارب  –أسلوب التشعب  -ب 

عزيز تحاالت التعقيد، و اإلبداعي للتقارب يف مجاالته للتخلص من حالة عدم التأكد وتبسيط 
من قبولها أو أفكار يض، قل احتاملية للفشلاألفكار التي يقدمها، لذا فإن التقارب ميثل عمليات أ 

لدى أكرث املستخدمني لها عىل وفق  الخيارات العديدة التي تسمح بتقدميها وفاعلية اتخاذ 
مع  لخيار واحد قد يتطابق ن التوجهها، ومن دون توليد أفكار جديدة فإالقرارات باعتامد أفضل

 أفراد، فرق عمل، املنظمة( يف جانب واحد منه واالختالف معه يف أكرث الخصائص.) آراء

 : االستنباط هو Deducation – Inducation Methodاالستقراء  –أسلوب االستنباط  -ج  
قرار لالتحري ملعرفة خصائص الجزء من خصائص الكل، وميثل عمليات فكرية أولية التخاذ ا

ديد خصائص  تحفيمثل اعتامد خصائص األجزاء األولية يف ،وكيفية تقدير النتائج، أما االستقراء
أفكار جديدة )ابتكارات( عرب املكونات األولية األساسية للمشكلة.إىل  نه يقودالكل، لذا فإ

  : مراحل العمليّة اإلبداعيّةرابعا  

بري "العمليّة اإلبداعيّة"، فإّن االتّجاه التّقليدي بالّرغم من تنّوع االتّجاهات حول ما يعنيه تع
 يصف هذه العمليّة بداللة مجموعٍة من الخطوات أو املراحل التي تختلف من باحٍث آلخر. 

 مرحلة اإلعداد   :1

تحقيق اخرتاٍق إبداعي دون أن يكون قد اجتاز مرحلة إعداٍد إىل  من النّادر أن يتوّصل أحد
م الحاالت تتطلّب مرحلة اإلعداد إنجاز خطوتني عىل درجٍة كبريٍة من وتحضريٍ صعبة. ويف معظ

 األهّمـيّة هام :

   التّعريف الواضح واملحّدد للمشكلة التي يتطلّب حلّها اخرتاقا  إبداعيّا.
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  جمع وتنظيم ما قد يلزم من معلوماٍت حول املشكلة قد ال تكون متوافرة

 .ضمن اإلطار املرجعي أو املعريف للفرد

ـالوة  عىل ذلك يتطلّب اإلعـداد الجـاّد للعمـل الخـارق القيـام مبـا ييل :وع

  صياغة استنتاجات أوليّة عاّمة بناء  عىل املعلومات املتوافرة أو التي ميكن الحصول

 .عليها يف الخطوة الثّانية

  فحص االستنتاجات العاّمة بتوسيع دائرة البحث التّمهيدي ومراعاة عامل التّوفيق

دقّة التّعميم وموضوعيّته وبني الجانب االقتصادي والعميل. وترجع أهّمـيّة هذه بني 
اكتساب معلوماٍت هاّمة تساعد يف صياغة إىل  أنّها تقود عىل األرجحإىل  الخطوة

فرضيّاٍت جديدة تزداد صعوبة  مع تجاوز االستنتاجات أو الّصياغات الّسببيّة املألوفة 
 .لتفسري املشكلة

 االحتضان مرحلة   :2

حلٍّ خارٍق للمشكلة بعد التّفكري يف كّل إىل  هي مرحلة تعقب عّدة محاوالت يائسة للتّوّصل
ي عّدة أساليب لتحويل انتباهه الواعإىل  االحتامالت املمكنة. ويف هذه املرحلة قد يلجأ الباحث

 النّوم أو عن املشكلة كأن يتمّّش أو يذهب للّسباحة أو اصطياد الّسمك أو لعب الجولف أو
 االستحامم أو تعّمد االنشغال مبوضوٍع آخر. 

أّن إنجازاتهم الخارقة تحدث بصورٍة أكرث جاهزيّة خالل إىل  وتشري خربات األشخاص املبدعني
األوقات التي يرتكّز فيها وعيهم حول موضوٍع آخر أو عىل األقّل وهم بعيدون عن مراجعة 

م التي توّصلوا إليها ابتداء  وكاد اإلحباط يغمرهم. ومن الحلول غري املقنعة وغري املقبولة لديه
حدٍّ كبري أّن كثريا  من التّفكري يحدث يف مستوى ما قبل الوعي أو الالّوعي. وقد يكون إىل  املؤكّد

العقل غري الواعي هو األقدر عىل مسح املعلومات املختزنة وتكوين ارتباطاٍت غري عاديّة بينها 
 ود التي تجعل العقل الواعي محكوما  بالقنوات املألوفة. متحّرر من القي ألنّه

 اإلرصار واملثابرة   :3
إّن مراجعة سري العظامء الذين قّدموا للباريّة ما يستحّق عّده اخرتاقا  إبداعيّا  يف العلوم 

والفنون تكشف بوضوٍح عن أهّمـيّة توافر مستوى  رفيعٍ من اإلرصار واملثابرة خالل مرحلة 
ينشتاين أربعة عار عاما  وهو يطّور اخرتاقه األّول يف بحثه الفكرة وبعدها. فقد أمىض أ اختزان 
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، وقبل أن يصبح نجام  عامليّا  وينال جائزة نوبل عام 1905عن النّظريّة النّسبيّة الذي ناره عام 

، كان عليه أن يخوض مواجهاٍت جاّدة مع أشهر الفيزيائينّي املعارصين له من الذين 1922
وبالنك  Poincareوبوينكري  Machارضوا نظريّته أو مل يعريوها اهتامما  يذكر أمثال ماخ ع

Planck  ولورينتزLorentz وال سيّام يف الّسنوات األوىل التي أعقبت نار ورقته األوىل عن ،
 النّظريّة.

 اإلرشاق   :4

مشكلة التي أو بوادر حلٍّ لل يقصد باإلرشاق تلك اللّحظة التي يتفتّق فيها التّفكري فجأة  عن حلٍّ 
طاملا شغلت حيّزا  كبريا  من النّشاط العقيل خالل مرحلتّي اإلعداد واالحتضان، وأثناء االنتقال 

مستوى الالّشعور أو ما قبل الّشعور إىل  من مستوى الوعي الكامل بجميع حيثيّات املشكلة
و التّحضري واإلعداد. إّن اإلرشاق ه الذي تتّم فيه معالجة البيانات واملعلومات يف أعقاب مرحلة

الخربة التي تنتهي بحّل اللّغز املحرّي والّشعور بالرّضا واالرتياح بعد معاناٍة ذهنيٍّة قد تطول أو 
 ال ميكن التّنبّؤ بها أو استعجالها.  تقرص ألنّه

  : التّحّقق والربهان 5
وارد نتهي عادة  مبجرّد حدوث اإلرشاق وتأّن عمليّة االخرتاق اإلبداعي ال تإىل  تشري حياة املبدعني

حّل املشكلة، ذلك أّن هناك حاجة ورضورة لبذل مزيٍد من الجهد الواعي إىل  األفكار أو التّوّصل
واملتابعة الحثيثة للتّغلّب عىل العقبات التي تعرتض عادة  االخرتاقات اإلبداعيّة. وقد تضيع 

 لتّفكري اإلبداعي حتّى تبلغ الفكرة مداها بالفحصالفكرة أو يفقد الحّل قيمته ما مل يتواصل ا
 والتّطوير وتقديم األدلّة عىل أنّها متفرّدة وأصيلة وعمليّة وغري مسبوقة.

إّن التّاريخ العلمي حافل بأمثلٍة لنظريّاٍت صحيحٍة رفضت يف بداية األمر، وعند مراجعتها فيام 

عام عىل  800لك أنّه بعد مرور حوايل بعد )عّدة قرون أحيانا ( وجدت صحيحة. ومن أمثلة ذ

يف القرن الثّالث قبل امليالد فكرته القائلة بأّن األرض هي التي  Aristarchusتقديم أرستارخوس 
 Copernicusتدور حول الّشمس، ومل يكن قادرا  عىل إقناع اآلخرين بذلك، جاء كوبرنيكس 

 صّحتها.لرياجع كتابات األقدمني حول الّنظريّة ويدرسها ويثبت 
أّن استعراض مراحل عمليّة االخرتاق اإلبداعي ال يعني بالرّضورة أّن إىل  وأخريا  ال بّد من اإلشارة

كّل اخرتاٍق إبداعي ال بّد أن ميّر بهذه املراحل عىل الرّتتيب. إّن التّداخل بني هذه املراحل ممكن 
 كام هو الحال بالنّسبة لتقّدم إحدى هذه املراحل عىل سابقتها.
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  : اإلبداع والّذكاءخامسا  
، Divergent/ Productiveتقيس اختبارات اإلبداع ما يسّمى بالتّفكري املتاميز أو التّفكري املنتج 

حيث يوجد أكرث من إجابة ممكنة لكّل سؤال، بينام تقيس اختبارات الّذكاء يف جوهرها ما 
حيح لكّل سؤال. وقد درست ، حيث يوجد حّل واحد صConvergentيسّمى بالتّفكري املتقارب 

ى مستوى حتّ  ا  ومتوّسط ا  العالقة االرتباطيّة بني الّذكاء واإلبداع ووجد أّن معامل االرتباط إيجابي
. أّما يف مستويات الّذكاء األعىل فقد وجد Threshold"العتبة الفاصلة" ، وهو ما سّمي 120ذكاء 

ومعنى ذلك أّن مبدعني من مستوى  مرموق قد  أّن االرتباط بني الّذكاء واإلبداع ينعدم تقريبا ،
ال يكونون عىل نفس املستوى من الّذكاء، وكذلك ليس بالرّضورة أن يظهر األذكياء جّدا  نواتج 

 إبداعيّة.

بداعي : : عقبات التفكرياإل سادسا  

  مقاومة التّغرّي 

سائل عديدة خوفا  هناك نزعٌة عاّمٌة ملقاومة األفكار الجديدة والحفاظ عىل الوضع الرّاهن بو 

من انعكاساتها عىل أمن الفرد واستقراره. وهناك من يعتقد بأّن الخربة الحديثة تشّكل تهديدا  
ملكتسباته وأوضاعه، ولذلك تجده يستجيب باستخدام العبارات القاتلة ألّي فكرٍة جديدٍة من 

مثل :

 لن تنجح هذه الطّريقة يف حّل املشكلة.

  ا  جّدا  هذه الفكرة سوف تكلّف كثري.

 مل يسبق أن فعلنا ذلك من قبل. 
يف دراسٍة منشورٍة لها بعنوان "معّوقات اإلبداع يف  (1995)وصنّفت الّدكتورة رفيقة حمود 

املجتمع العريب وأساليب التّغلّب عليها" معّوقات اإلبداع االجتامعيّة يف ثالث فئات، وهي :
 معّوقات اإلبداع يف األرسة، ومن أبرزها : أ.

 وى االقتصادي واالجتامعي املتديّن املست. 

 املستوى التّعليمي والثّقايف املنخفض. 

  االتّجاهات الّسلبيّة لألرسة وأسلوب التّنشئة االجتامعيّة القائم عىل التّسلّط
 .والّسيطرة، وعدم االهتامم، والنّمطيّة يف التّعامل مع األبناء حسب الجنس
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برزها :معّوقات اإلبداع يف املدرسة، ومن أ  ب.

  طرائق التّدريس التّلقينيّة، واملناهج املكتظّة، وأساليب التّقويم املعتمدة عىل
.حف  واسرتجاع املعلومات

 نقص اإلمكانات الرّتبويّة املالمئة.

 املناخ التّقليدي الّسائد ورمزه املعلّم املتسلّط واآلمر النّاهي.
معّوقات اإلبداع يف املجتمع، ومن أهّمها : جـ.

  ّجاهات والقيم الّسائدة يف املجتمع. وتتلّخص يف : قيم الطّاعة والخضوع، االت
االمتثال واالقتداء، املبالغة يف تقدير املايض، االتّجاهات التّسلّطيّة والقدريّة 

.والنّظم البريوقراطيّة واالستبداديّة

 التّمييز بني الجنسني والتّحديد الّصارم ألدوار كّل جنس.

 واالجتامعي، وتفاقم مشكالت الّديون الخارجيّة ونقص  التّدهور االقتصادي
.الغذاء والتّفّجر السّكاين، وما يرتتّب عىل ذلك من آثاٍر سلبيّة يف مجاالت التّعليم

   العنف الّسيايس واالضطّرابات األمنيّة والحروب التي تكاد تشّكل ظاهرة  مزمنة
ة، مرورا  بالحرب األهليّة يف الوطن العريب بدءا  بالحروب العربيّة اإلرسائيليّ 

اللّبنانيّة والّصوماليّة، وانتهاء  بحرب الخليج واالضطّرابات األمنيّة والعنف 

 .الّسيايس يف أكرث من دولٍة عربيّة

  جامعة الرّفاق واتّجاهاتها الّسائدة املحبطة للبداع وخاّصة  يف سنوات املرحلة
.األساسيّة أو االبتدائيّة

 اإلبداعي والتّفكري النّاقد : التّفكري سابعا  
رمّبا كان من غري املمكن التّميّيز بني التّفكري اإلبداعي والتّفكري الّناقد لسبٍب بسيط هو أّن أّي 

للجودة أو النّوعيّة، وإنتاج ما ميكن وصفه بالجّدة. ومن الّصعب أن  تفكريٍ جيّد يتضّمن تقييام  
ٍم من عمليّة تفكريٍ مركّبٍة أخرى، ولكن نواتج ينشغل الّدماغ بعمليّة تفكريٍ مركٍّب دون دع

ام ييل دا . وفيبداعيّا  أو تفكريا  ناقالتّفكري تتنّوع تبعا  لنوع املهّمة، وما إذا كانت تتطلّب تفكريا  إ 

  :(Beyer، 1987)مقارنة  بني التّفكري النّاقد والتّفكري اإلبداعي كام أوردها الباحث باير 
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فكري اإلبداعيالتّ التّفكري النّاقد

Divergentتفكري متشّعب Convergentتفكري متقارب 

يتّصف باألصالةيعمل عىل تقييم مصداقيّة أموٍر موجودة

يقبل املبادئ املوجودة وال يعمل عىل 

 تغيريها

عادة  ما ينتهك مبادئ موجودة ومقبولة

يتحّدد بالقواعد املنطقيّة وميكن التّنبّؤ 

 بنتائجه

القواعد املنطقيّة وال ميكن التّنبّؤ ال يتحّدد ب

 بنتائجه

يتطلّبان وجود مجموعٍة من امليول واالستعدادات لدى الفرد

يستخدمان أنواع التّفكري العليا كحّل املشكالت واتّخاذ القرارات وصياغة املفاهيم

لنّاقد يظهر بوضوح الفرق بني التّفكري ا Creative Breakthroughإّن االخرتاق اإلبداعي 
لتّنبّؤ بها. أّما نواتج ميكن اإىل  والتّفكري اإلبداعي. فالتّفكري النّاقد محكوم بقواعد املنطق ويقود

التّفكري اإلبداعي فليس هناك قواعد منطقيّة تحّدد نواتجه، وألّن ما يتّم اكتشافه يف حالة 
ص ء يحدث عىل يد شخاالخرتاق اإلبداعي يشء جديد وأصيل فليس ممكنا  التّنبّؤ به. إنّه يش

 وهذا كّل ما يف األمر رغم أّن هناك بعض العوامل املعينة يف حدوث االخرتاق.
 بداعي قياس التفكري اإل   :ثامنا  

الحالة دقيقة ببداعي لتحقيق املعرفة المن قياس وتقدير مستوى التفكري اإل حددت الغاية 

 ت الفكرية املبدعة للمديريندراكذا معرفة الق، بداع يف تطويرهاالجديدة للمنظمة وأثر اإل 
غالبا  ( نوعية) . ولكلتا الحالتني كانت املقاييس املستخدمة تقدم نتائج وتقديرات وصفيةفيها

يس الدقيقة قايدناه بعض املان التقييم لكل مفردة فيها. ويف أ ما تعتمد املدخل املقارن يف بي
 بداعي.لقياس التفكري اإل 

( 2006، خليل) أ ـ مقياس

 بداعي البحث يفمدير مركز العايل ألبحاث التفكري اإل ( جواد الشيخ خليل) الدكتوروصف 
نسان بداعية كونه جاء متأخرا  وإنها ظاهرة عامة ليست حكرا  عىل أحد تتوافر يف اإل الظاهرة اإل 

عمل ت وتنطوي عىل مقومات شخصية تختلف باختالف الظروف البيئية التي قد، العاقل السوي
.مية القدرات اإلبداعية أو تحيطهاعىل صقل وتن
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 ،واملبادرات، والقدرات الفكـرية، نساينإل فقرة تناولت السلوك ا( 21) ويتألف املقياس من

دى حصنف مبوجبه من يخضع لالختبار يف إ والبحث عن الحقيقة والنظرة الفاحصة للمشكالت. 
الفئات اآلتية :

 . كرث( فقرة فأ17مبدع إذا متكن من اإلجابة الصحيحة )

فقرة.( 16-12) جابة الصحيحية ما بنييف طريق اإلبداع إذا كانت اإل 

فقرة.( 11) كرث منمبدع إذا مل يحرز إجابة صحيحة أل  غري

( Howell ،2006) مقياس -ب

ا  لتبيان إمكانيات مشرتك ا  بداعي مقياسلقياس التفكري اإل ( Howell ،2006) حدد

ثار الناجمة عنها يف طبيعة واآل ( Innovative Thinking Capability) بداعيالتفكري اإل 
 : ستفسارات اآلتيةالعمليات التنظيمية من خالل اال 

 ؟ستخدمة مرتاصفة مع االسرتاتيجياتاملوارد املهل  

 ؟رين القدرة الكافية عىل توليد األفكار الجديدةهل لفريق املدي 

 ؟مة عىل وفق األفكار التي متتلكهاما املكانة السوقية للمنظ 

؟خدم لعمليات التطوير من دون توقفنها تستهل تطرح أفكار جديدة وأ  

 ؟ين رؤية واضحة للنمو املستقبيل وحقيقة واقعةهل لفريق املدير 
( Leadbeater ،2006) مقياس -جـ

دارية سوف تنعكس ( أن سمة التفكري اإلبداعي لدى القيادات اإل Leadbeater ،2006) يرى

اعي بدكن استشعارها من خالل قواعد وميول عامة للتفكري اإل داء املنظمة وميأ عىل طبيعة 
 وزيادة حاالته ومن ذلك :

 Identifying التصنيف املتامثل 
تجزئة وتصنيف زبائنها مبقدار معرفة  بداعية عىلتحرص املنظامت املتجهة صوب اإل 

 تعن امليزا وهل هي تسعى للكشف، ولويات التعامل الناجحوما هي أ ، وثقافة كل منهم
؟فضل سبل العالقة فيهاالسلوكية للعاملني وإيجاد أ 
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 Communications االتصاالت 
االت املنظمة وترتجم اتص، تكشف االتصاالت عدد مرات اللقاءات الدورية والطارئة

يجاد اللغة املشرتكة بني وتوجيهها صوب األهداف وإ ، فكار الجديدةاملبدعة مداوالت األ 
. اإلبداعاملبدعني وتشجيع العاملني عىل

 Remove the Barriers زالة الحواجزإ 
، مادية) جواء العمل املالمئة للمفكرين بتذليل املعيقات الظاهريةاملنظمة املبدعة أ تيرس 

دارة املخاطرة الناجمة عن وإيجاد آلية كفؤة لتوارث قيم اإلبداع وإ ( معلوماتية، فنية
تطبيقه.

  Incentives املثريات الشعورية 
شعورية سية والظمة حقيقة رغبتها بالتفكري اإلبداعي من خالل املثريات الحتظهر املن

 .وكسب مزايا تنافسية جديدة يقدح أفكار العاملني فيها بداعيوتنمية التفكري اإل 

 Abilityالقدرات  

ة بداع اهتاممات واسعة وتسخري قدراتها لتأمني متطلبات املعرفتظهر املنظامت املتبنية لل 
وجيه ت، التدريب املامرسات التطبيقية) وزيادة التأهيل بأساليب متنوعةاملستدامة 

 .فضال  عن األدوات الثقافية ونار ثقافة اإلبداع( نظمةاأل 
 : أبعاد التفكري اإلبداعيسابعا  

ة الساليب واملهارات والخصائص العقليامجموعة الخطوات و إىل  ويشري  :أطر التفكري اإلبداعي -أ

 ستخدام.يم ملموسات مادية قابلة للتصور واال قدالتي تساهم يف ت
 مهارات التفكري اإلبداعي. -ب

اهيمات املعتمدة لتجسيد املفالتحدي عن الحجج املؤيدة لالفرتاضإىل  التسبيب : ويشري -1

فكار املعقولة لتحقيق غرض ما.واأل 
مستحدثة. م وحاالتفكار ذات العالقة فيام بينها لتقديم مفاهي : تركيب وتجميع األ التوليف -2

.و النقص يف املوقف املثري : القدرة عىل إدراك مواطن الضعف أ التحسس للمشكالت -3
فالشخص املبدع يستطيع رؤية الكثري من املشكالت يف املوقف الواحد.
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رةوتسمى الفك، حدالذي مل يسبق إليه أ ( داء غري املألوف )فوق االعتيادياألصالة : هي األ  -4

. والتفرد كار وتتصف بالتاميزانت ال تخضع لألفأصلية إذا ك
بداعية خالل مدة قصرية نسبيا .الطالقة : القدرة عىل إنتاج أكرب عدد من األفكار اإل  -5

من خالل االنتقال من عمليات، املرونة : القدرة عىل تغري الحالة الذهنية بتغري املوقف -6

مور بأساليب متنوعة.األ االستجابة ورد فعل وإدراك إىل  التفكري العادي

بداعياتيجيات تنمية مهارات التفكري اإل  : اسرت تاسعا  

 العصف الّذهني   :1
يعّد العصف الّذهني من أكرث األساليب املستخدمة يف تحفيز اإلبداع واملعالجة اإلبداعيّة 

لّدوائر اللمشكالت يف حقول الرّتبية والتّجارة والّصناعة والّسياسة يف العديد من املؤّسسات و 
التي تأخذ مبا تتوّصل إليه البحوث والّدراسات العلميّة من تطبيقاٍت ناجحة يف معالجة 

املشكالت املعّقدة التي تواجهها. ويعني تعبري "العصف الّذهني" استخدام الّدماغ أو العقل يف 
فكار أل توليد قامئٍة من اإىل  التّصّدي النّشط للمشكلة، وتهدف جلسة العصف الّذهني أساسا  

حلٍّ للمشكلة مدار البحث. وحتّى يحّقق استخدام هـذا األسلوب إىل  التي ميكن أن تؤّدي
 أهدافه يحسن االلتزام مببدأين أساسينّي وأربع قواعد مهّمة :

 املبدأ األّول :

 تأجيل إصدار أّي حكٍم عىل األفكار املطروحة أثناء املرحلة األوىل من عمليّة العصف الّذهني.
 الثّاين :املبدأ 

 الكّمـيّة تولّد النّوعيّة، مبعنى أّن أفكارا  كثرية  من النّوع املعتاد ميكن أن تكون مقّدمة  للوصول
 أفكاٍر قيّمة أو غري عاديّة يف مرحلٍة الحقٍة من عمليّة العصف الّذهني.إىل 

أّما القواعد األربعة فهي :

لفريق أو طلبـة الّصّف مهام بدت ال يجوز انتقاد األفكار التي يشارك بها أعضاء ا .1

سخيفة  أو تافهة، وذلك انسجاما  مع املبدأ األّول املشار إليه أعاله حتّى يكرس حاجز 
الخوف والرّتّدد لدى املشاركني.
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تشجيع املشاركني عىل إعطاء أكرب عدٍد ممكٍن من األفكار دون التفاٍت لنوعيّتها،  .2

 حكة وغري املنطقيّة.والرّتحيب باألفكار الغريبة أو املض
الرّتكيز عىل الكّم املتولّد من األفكار اعتامدا  عىل املبدأ الثّاين، الذي ينطلق من االفرتاض  .3

 زادت االحتامليّة بأن تربز من بينها فكرٌة أصيلة.ام زادت األفكار املطروحة بأنّه كلّ 
كرث الجمع بني فكرتني أو أ األفكـار املطروحـة ملٌك للجميع، وبإمكان أيٍّ من املشاركني .4

أو تحسني فكرٍة أو تعديلها بالحذف واإلضافة.

وحتّى تنجح جلسة العصف الّذهني، ال بـّد أن يكون املشاركون عىل درايٍة معقولٍة مبوضوع 
املشكلة وما يتعلّق بها من معلوماٍت ومعارف، كام ال بّد أن تكون لديهم معرفـٌة معقولة مببادئ 

ة ذاتها قبل مامرستها. وقد يكون من الرّضوري توعية املشاركني يف جلسٍة متهيديّة وقواعد العمليّ 
وتدريبهم عىل اتّباع قواعد املشاركة وااللتزام بها طوال الجلسة. أّما معرفة املعلّم أو قائد 

الجلسة مبوضوع املشكلة ومعرفته بقواعد العمليّة وخربته يف مامرستها فإنّها تشّكل عامال  
 يف نجاح العمليّة، ذلك أنّه مطالٌب بتحضري صياغٍة واضحٍة ومحّددة للمشكلة وعرض حاسام  

اركني دوره يف اإلبقاء عىل حامس املشإىل  موجز لخلفيّتها وبعض األفكار املتّصلة بها، باإلضافة
 يف أجواء من االطمئنان واالسرتخاء واالنطالق.

 سة العصف الّذهني مبشاركة الجميع، وحتّىكذلك يفضل استخدام عمليّة التّتابع لتفعيل جل
ال ينفرد بعض املشاركني دون غريهم بإعطاء األفكار. وتتطلّب هذه العمليّة أن يأخذ كّل مشارٍك 

دوره حتّى لو مل تكن لديه فكرة. وبعد أن تكتمل الّدورة األوىل بإعطاء الفرصة للجميع، تبدأ 
األّول وهكذا حتّى ينتهي الوقت املحّدد للنّشاط  الّدورة الثّانية من عمليّة العصف باملشارك

دقيقة، أو عندما يقّرر املعلّم أو قائد النّشاط أّن جميع  20و 15الذي ميكن أن يرتاوح بني 
نتيجٍة ملموسة. وقد يكون من املناسب حّث إىل  املحاوالت لتوليد أفكاٍر جديدة مل تعد تؤّدي

حد أطراف املشكلـة أو أحد مكّوناتها لتسهيل التّفاعل املشاركني عىل متثيل أو تقّمص شخصيّة أ 

 مع الّدور، وبالتّايل عمليّة توارد األفكار.

ويف نهاية جلسة العصف الّذهني تكتب قامئة األفكار التي طرحت وتوّزع عىل املشاركني 
كاٍر أفملراجعة ما تّم التّوّصل إليه. وقد يساعد هذا اإلجراء عىل استكشاف أفكاٍر جديدة ودمج 

موجودة متهيدا  لجلسة التّقييم، التي قد تعقب جلسة توليد األفكار مبارشة وقد تكون يف وقٍت 
الحق. ولكن ينبغي مالحظة أّن املشاركني يف جلسة التّقييم ليسوا بالرّضورة هم الذين شاركوا 
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ال ألوىل، و فـي جلسة توليد األفكار، ورمّبا كان من األفضل إرشاك آخرين من خارج املجموعة ا

سيّام إذا كانوا معنينّي مبسؤوليّة تنفيذ الحلول التي سوف يتّم التّوّصل إليها، أو كان لهم دوٌر 
 ما يف تنفيذها.

 : عقبات التّفكري اإلبداعيعارشا  

وجود عقباٍت كثرية ومتنّوعة تقف يف طريق تنمية مهارات إىل  أشارت مراجع عديدة

ن فّعال. ورمّبا كانت الخ طوة األوىل التي يجب أن يتنبّه إليها املعلّمو التّفكري اإلبداعي والتّفكري ال
واملدّربون واآلباء هي تحديد هذه العقبات حتّى ميكن التّغلّب عليها بفاعليّة عند تطبيق 

الربنامج التّعليمي أو التّدريبي الذي يستهدف تنمية مهارات التّفكري اإلبداعي. وقد ُصنّفت 
تني نوجزهام يف ما ييل :يإلبداعي يف مجموعتني رئيسعقبات التّفكري ا

العقبات الّشخصيّة  :1

 ضعف الثّقة بالنّفس أ.
الثّقة بالنّفس عامٌل مهم يف تنمية مهارات التّفكري اإلبداعي ألّن ضعف الثّقة بالنّفس 

 الخوف من اإلخفاق وتجنّب املخاطرة واملواقف غري املأمونة عواقبها.إىل  يقود

 للمجاراة  امليل ب.
املعايري الّسائدة تعيق استخدام جميع املدخالت الحّسـيّة وتحّد إىل  إّن النّزعة لالمتثال

 من احتامالت التّخيّل والتّوقّع، وبالتّايل تضع حدودا  للتّفكري اإلبداعي.
الحامس املفرط جـ.

ل النّتائج استعجا إىل تؤّدي الّرغبة القويّة يف النّجاح والحامس الزّائد لتحقيق اإلنجازات
 دمرحلٍة متأّخرٍة يف العمليّة اإلبداعيّة دون استنفاإىل  قبل نضوج الحالة، ورمّبا القفز

وقٍت أطول.إىل  املتطلّبات املسبقة التي قد تحتاج
 التّشبّع  د.

لوعي إنقاص اإىل  حالٍة من االستغراق الزّائد الذي قد يؤّديإىل  يعني التّشبّع الوصول
لوضع الرّاهن وعدم دقّة املشاهدات. والتّشبّع حالٌة مضادٌة لالحتضان بحيثيّات ا

Incubation .أو االختزان املرحيل للفكرة أو املشكلة
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 التّفكري النّمطي هـ.

 Habit-Boundيقصـد بالتّفكري النّمطـي ذلك النّـوع من التّفكري املقيّد بالعادة 
Thinkingاعي .. وهو من أبرز عقبات التّفكري اإلبد

عدم الحساسيّة أو الّشعور بالعجز و.
من الخصائص الرّضوريّة لعمليّة التّفكري اإلبداعي اليقظة والحساسيّة املرهفة 

للمشكالت، وعندما تضعف الحساسيّة نتيجة عدم اإلثارة أو قلّة التّحّدي فإّن الّشخص 
ادأة يف  عن املبيصبح أكرث ميال  للبقاء يف دائرة ردود الفعل ملا يدور حوله ويتخىّل 

استاراف أبعاد املشكلة واالنشغال يف إيجاد حلوٍل لها مجرّد اإلحساس بها. 
الترّّسع وعدم احتامل الغموض ز.

ٍة جواٍب للمشكلة من خالل انتهاز أّول فرصإىل  ترتبط هذه الّصفة بالّرغبة يف التّوّصل
بدائل أو حلوٍل  سانحة دون استيعاب جميع جوانب املشكلة، والعمل عىل تطوير

عّدة لها، ومن ثّم اختيار أفضلها. ومن املشكالت املرافقة لهذه الّصفة عدم احتامل 
املواقف املعّقدة أو الغامضة والتّهرّب من مواجهتها. إّن الّرغبة الجامحة يف الحفاظ 

عىل رشوط األمن والنّظام الّشخيص تضعف القدرة عىل احتامل املواقف الغامضة أو 
غري الواعدة بنتائج سارّة، وتتجىّل هذه الّصفة لدى األشخاص الذين يرّصون  املواقف

 عىل طرح أفكاٍر عمليّة ومحسوسة يف صورٍة نهائيّة.
كام يعّد تأجيل إصدار األحكام من الخصائص الهاّمة للتّفكري اإلبداعي، وعند مامرسة 

 كّل فرصةٍ  داستنفا عمليّة العصف الّذهني مثال  ال يسمح بإصدار األحكام إاّل بعد
ممكنة لتوليد األفكار.

نقل العادة ح.
عندما ترتّسخ لدى الفرد أمناٌط وأبنيٌة ذهنيّة معيّنة كانت فّعالة يف التّعامل مع مواقف 

جديدٍة ومتنّوعٍة، فإنّه غالبا  ما يتّم تجاهل اسرتاتيجيّاٍت أخرى أكرث فاعليّة. ومن 

عقبة قولنا : لقد كنّا دامئا  نفعل هذا بنجاح، أو العبارات القاتلة التي تلّخص هذه ال
كنّا دامئا  نحّل املشكلة بهذه الطّريقة.

 العقبات الظرفيّة  :2
يقصد بالعقبات الظّرفيّة للتّفكري اإلبداعي تلك املتعلّقة باملوقف ذاته أو بالجوانب االجتامعيّة 

 أو الثّقافيّة الّسائدة. ومن أهّم هذه العقبات :
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 : اسرتاتيجيات إدارة اإلبداع وعالقتها بتنمية املوارد البارية عار يداح

لقد تكلم العلامء والباحثون يف طرق واسرتاتيجيات اإلبداع املؤسيس ومتطلباته والتي  

تساعد اإلدارة يف إدارة عملية اإلبداع والعمل عىل تحقيقه وتنميته يف املنظمة ولدى املورد 
هذه  رتأت الباحثة تلخيص جزء مناتلفة ووسائل متعددة، لذا الباري فيها، وتناولوه بطرق مخ

املبكرة  رضورة الرعاية يف إدارة وتنمية اإلبداع يف املنظمة باآليت :( األساليب )اسرتاتيجيات
يجايب للمحاوالت اإلبداعية، واحرتام األفكار الجديدة، وتشجيع فرص اإلللمبدعني، التعزيز 

بداع يف األداء، إل االفردية والتدريب عىل املهارات املطلوبة لتحقيق  التعلم الذايت، تنمية املهارات

تعزيز الثقة بالنفس لدى العاملني، تشجيع الطرق العلمية يف حل املشكالت، تغيري خصائص 
الهيكل التنظيمي، استخدام عمليات اختيار وتعيني عند التوظيف الستقطاب أفراد  املنظمة مثال 

ساليب التي ال مجال لذكرها كاملة هنا. األ وغريها من  ،ن املناسبمبدعني ووضعهم يف املكا
من املتطلبات يجب توافرها حتى يتحقق  ا  أن هناك عددإىل  ومن جهة أخرى، هناك من أشار

اإلبداع املؤسيس وبالتايل تحقق املنظمة التنمية ملواردها البارية وتتضمن هذه املتطلبات ما 
ييل : 

إدارة داعمة للبداع ووجود نظام اتصال فعال.فراد مبدعني و أ وجود  -1
.بناء اسرتاتيجي متكامل )تخطيط اسرتاتيجي( -2

توافر منظومة متكاملة من السياسات : توجيه وتنسيق اتخاذ القرارات، وتحقيق -3
  الرتابط

والتكامل بني عنارص املنظمة، وبينها وبني عنارص املناخ املحيط. 
نة.توافر هياكل تنظيمية مر  -4

توافر نظام إلدارة الجودة الشاملة. -5
وتشخيص وتحسني وتطوير وتقييم. هتوافر نظام إلدارة األداء من تخطيط وتوجي -6

توافر نظام لتقييم األداء املؤسيس. -7

 بداع الهادف واملصادر السبعة للفرص اإل عار :  ثاين

لفرص املبتكرة.بداع املنهجي رصد سبعة مصادر لاإل عىل وجه التحديد، يعني 
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وتقع املصادر األربعة األوىل داخل املنظمة، سواء كانت منظمة تجارية أو خدمة عامة، أو يف 

قطاع الصناعة أو الخدمات. وبالتايل فهي مرئية يف املقام األول للناس داخل تلك الصناعة أو 
دثت ات التي حاألعراض. لكنها مؤرشات موثوقة للغاية من التغيري  قطاع الخدمات. فهي أساسا  

ليحدث مع القليل من الجهد. وهذه املجاالت األربعة هي : ،بالفعل أو ميكن أن يحدث
 نجاح غري متوقع، وفشل غري متوقع، الحدث الخارجي غري متوقع. -غري متوقع • 

بني الواقع كام هو يف الواقع والواقع كام يفرتض أن يكون أو كام "يجب أن يكون". -التناقض • 
 .كار القائم عىل الحاجة العمليةاالبت• 

 ن الجميع غري مدرك.أ التغريات يف هيكل الصناعة أو هيكل السوق و • 
أما املجموعة الثانية من املصادر للفرص املبتكرة، وهي مجموعة من ثالثة، فتتضمن تغيريات 

 خارج املنظمة أو الصناعة :
.الخصائص الدميغرافية )التغريات السكانية(• 

يف اإلدراك واملزاج واملعنى.التغريات • 
 معرفة جديدة، علمية وغري علمية.• 

 : املعرفة واإلبداع التكنولوجي :ثالث عار

ولالبتكار عددا  من التغرّيات خالل السنوات  عرف املفهوم االقتصادي للتغرّي التقني
نتاجية. لقد تغري يعترب عىل أنه تحسني مفاجئ للمعرفة لزيادة اإل  املاضية. فالتغرّي التقني مل يعد

تفسريات ذات طبيعة إىل  بداع من أنه عمل مخرتعني منعزلني ال ميكن نسب سلوكهماإل 

 قتصاديةابداعات أصبحت تقام بصورة كبرية يف املنظامت الخاصة وذلك ألسباب فاإل اقتصادية. 
رى خ. فاألبحاث أصبح تنجز داخل املختربات الداخلية للاركات بالتنسيق مع أقسام أ أساسا  

فيها. وقد تّم التخيّل عن املفهوم األفقي لالبتكار إلبراز التفاعالت بني املراحل العمودية واألفقية 
لعملية االبداع، والتحفيزات املرتبطة بالسوق وباإلمكانيات التي يوفّرها التقدم العلمي. يف 

 معظم يرتك أثره يف بداع، النار(اإل العديد من األعامل ما زال التسلسل الشومبرتي )االكتشاف، 
بداع. فالنموذج املعروف باألفقي ليس سوى تبسيط اإل التمثيليات الرسمية الواضحة لعملية 

رف ع لعملية أكرث تعقيدا  وهي التغرّي التقني. تدريجيا ، حل مكان النموذج األفقي منوذج
بداع اإل ل راحفقي أو بالتفاعيل، وهو يربز تأثريات املفاعيل الرجعية والتفاعالت بني مباأل 

نجد  ،املختلفة. يف صميم هذه الرؤيا الجديدة، التي تظهر خطوطها العريضة يف الرسم التايل
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اقتصادية مرتبطة  املفهوم الناتج عن إدراك املنظامت لفرصإىل  الدور الرئييس املُعطى

وافق بني ت بإمكانيات تقنية. وبالتايل ميكن فهم هذا املفهوم عىل أنه العملية التي تسمح بإقامة
الرضوريات التقنية وإرادة تصنيع منتج جديد. هذه العملية هي بطبيعتها تفاعلية، ال أفقية 

قد تضّمن تحديدات جديدة، أو  وديناميكية. يف هذا الوقت، من املمكن أن يكون هذا التقارب
ن متقديرات جديدة للسوق أو إطالق أبحاث جديدة. وهكذا يف ما كان النموذج األفقي يجعل 

األبحاث التطبيقية التتمة املنطقية لألبحاث األساسية، فإّن النموذج التفاعيل يسمح بالتفكري يف 
إطالق أبحاث أساسية جديدة ردا  عىل مشاكل أثارتها األبحاث التطبيقية أو حتى عىل اقرتاحات 

 متأتية عن مستخدمي التقنيات. 

مة حيتني أساسيتني : التنظيم الداخيل للمنظمع إعادة النظر يف النموذج األفقي يجب اعتبار نا
وعالقات املنظمة مبحيطها األفقي لالبتكار يتوافق مع هيكلية تراتبية وتقسيمية للمنظمة وهو 

صدر ت مفهوم مسيطر يف إطار تنمية املنظمة "الفورد". كام أّن تنظيم صناعة معتربة كمنظمة
الهرمية التي متيّز النموذج األفقي.  األوامر ويتوافق متعّهدوها من الباطن مع الهيكلية

ال  مكثفا  بني بداع تواصاإل فقي الذي مييّز اقتصادياتنا املعارصة، يتطلّب األ وبالعكس يف النموذج 
ىل إ العنارص املختلفة أي املنظامت واملختربات واملنظامت الجامعية واملستهلكني باإلضافة

يق. التقنيات وتطوير املنتجات والصناعة والتسوالتواصل املتبادل واملتواصل بني أوجه العلم و 
اع يف عدد بدباإل نسيج العالقات هذا يساعد املنظامت عىل إدماج التكاليف واملخاطر املرتبطة 

أكرب من املنظامت بهدف الحصول عىل أحدث نتائج األبحاث واكتساب مكّونات تكنولوجية 
ام تطّور بينوالتسويق والتوزيع.  يعومشاركة وسائل التصن، رضورية ملنتج أو خدمة جديدين

املنظامت منتجات أو خدمات جديدة، إنها تحّدد النشاطات التي ستتوالّها بنفسها بالتعاون 
مع رشكات أخرى ومع جامعات أو منظامت أبحاث أو مبساعدة من الحكومة. وبالتايل ينتج 

ظامت تشّكل معا  ما من خالل تفاعالت متعّددة بني مجموعة عنارص اقتصادية ومن بداعاإل 

نسميّه بنظام ابتكار وطني وتؤثر التفاعالت داخل هذه األنظمة يف أداء املنظامت واالقتصاديات 
يف ما خّص االبتكار فيام تضمن انتشار املعرفة داخل النظام. وإّن وجود هذه األنظمة بحد ذاته 

 ها.يحّدد ترّحل املنظامت جرّاء خاّصية املعارف املتواجدة عىل مستوا
 عار : البيئة اإلبداعية للمبادرين رابع 

تخدام كافة املواردسباستثامر الفرص احتياجاتهم و اإن إثراء البيئة التي تحيط باملبادرين وإشباع 
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املتاحة يف املجتمع هو التحدي الحقيقي الذي يواجههم لتحقيق رؤية متكاملة لتعزيز مفهوم 

 وتنظيم تلك، بتكار مناذج ماروعات جديدةال  والتخطيط، العمل الحر لدى أفراد املجتمع
ي قتصادية. هذا يشرتط وجود منوذج تقناال املاروعات الصغرية واملتوسطة وتحقيق التنمية 

كنواة ملجتمع معريف، والذي يشمل جميع فئات املبادرين ضمن حلقات بيئات املستقبل. هذه 
تها ة يف املجتمع وسبل تنميعملية تصميم واقعية للقدرات املتوافر إىل  الحلقات تستند

سرتاتيجيات الخطة الوطنية ومنها تنمية اإلبداع ونار استغاللها األمثل، تحت قيد األهداف و ال و 
ار يف اإلبداع ستمر لال ستقطاب املبدعني وتكوين حاضنات تقنية اأهمية التقنية يف املجتمع و 

ة فصيلية لتحويل الرؤيستخدامها يف تطوير التقنية ووضع خطة عمل تال وإعداد اإلطارات 
ماروع عىل املستوى الجتمع ككل، مبعنى آخر إيجاد البيئات املناسبة لتعزيز ثقافة إىل  الوطنية

الجتمع العلمي والتقني وتنمية القدرات التقنية واإلدارية للمبادرين مبا يتوافق مع إطار 
 السياسات الوطنية للعلوم والتقنية.

بتكار املجتمع لتحقيق الريادة هو إثراء البيئة التي يعيش فيها و فالتحدي الحقيقي الذي يواجه ا

 .احةستثامر كافة املوارد املتاقتناص الفرص و امناذج لبيئات إبداعية جديدة إلشباع الحاجات و 
إعطاء ىل إ الهدف من ذلك إيجاد البيئة املناسبة لتعزيز ثقافة املاروعات وتنميتها. كام يهدفو 

األعامل املستقبلية وتحديد املفاهيم واملكونات األساسية لبيئات صورة موجزة عن مناذج 
 املبادرين.
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التفكير الريادي

 :متهيد

يشري إذ ، يةسرتاتيجلهامة للعمل بنجاح يف الريادة اال يعترب التفكري الريادي أحد املتطلبات ا 

يعملون  سرتاتيجيني الناجحني يف املستقبل هم منأن اال إىل  سرتاتيجيةالُكتاب يف مجال الريادة اال 
لها حتى ظروف تحت ظروف عدم ستغالاعىل توظيف التفكري الريادي للبحث عن الفرص و 

ذا وميكن أن يكون ه، وميكن أن يكون التفكري الريادي ظاهرة جامعية أو فردية، التأكد العايل
إىل  وقبل أن نتطرقالنوع من التفكري هاما  لكل من األفراد واملدراء واملوظفني يف املنظمة. 

 :لية الريادية وخصائصهاالعقإىل  التفكري الريادي مبفهومه وأهميته ومكوناته سنتطرق

 : العقلية الريادية واًلأ 

ة والخصائص التي تتمتع بها أن العقليإىل ، (1( من خالل جدول )Suatel، 2000) شارلقد أ  
ستغالله للفرص انسجامها مع الضغوط وكيفية التأقلم مع مثل هذه الضغوط ومدى ومدى ا

منها ومن ثم القدرة عىل التغيري. ةنطالقاو 

( الخصائص العقلية الريادية والضغوط التي متارس عليها1جدول )

الضغوطالخصائصاملحور

رسعة التغيريينطلق بواسطة الفرصاالتجاهات

عىل املدى القصري وضع قرارات االلتزام

 قليلة

قبول الخطر

 صعوبة االمتالكاستئجار أو امتالك املوارد املوارد

النجاح بالرسعة وإما إىل  الحاجة 

لخسارةا

التوازن والتنسيق يف القضاياأفقي مع الشبكات الرسميةالهيكل
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: مفهوم وأهمية التفكير الرياديثانيًا

التفكري الريادي هو توجه فكري صوب البحث عن الفرص مبخاطر مدروسة تولد 

فقد  نت(نرت أما بعد ظهور شبكة االتصاالت الحديثة )اإل ، ستمرار املاروعامنافع تضمن إيجاد و 
ويثري وجود التميز الرائد ، (2012، لهذه التكنولوجيا )الفيحان ا  وأسواق ا  بدأ البعض يرى فرص

نسب التي تقيم كفاءة االقتصاد باستخدام بعض ال) واملبتكر يف النظرة االقتصادية التقليدية
مال  كبعض املشاكل النظرية إذ تعد ريادة األعامل عامال  م( بافرتاض أن املخرجات متساوية

لثقافة األعامل كام هو سائد يف الحياة األمريكية وتعد أيضا  كمحرك ودافع أسايس لخلق فرص 
(.Haidar ،2012) عمل جديدة ومنو يف االقتصاد القومي

ن العديد من اقتصاديات العامل كام يف الواليات املتحدة وبعض البلدان األخرى يعتمد عىل إ  

يادة األعامل التي بدورها تخلق فرص عمل وتحفز إنشاء مؤسسات جديدة تعتمد عىل ر
 . (Mejra ،2008االبتكار وتوفر فرص متنوعة يف املجتمع )

وكل عىل  ،وقد تم تعريف التفكري الريادي من قبل مجموعة من الباحثني والكتاب واملنظرين 
نستعرض منهم ما ييل :، حسب وجهة نظره

طريقة التفكري حول األعامل التي تركز ( التفكري الريادي بأنه : Marsh ،2000يعرف ) -
 الحصول عىل املنافع من حاالت عدم التأكد.

، كاربتواال ، ( فيعرفه بأنه : نوع من النمو املوجه نحو تشجيع املرونةPride ،2003أما ) -
ويعمل عىل تعزيز عمليات النمو عىل املستوى الكيل وكذلك النمو ، واإلبداع، والتجديد

 لفردية.عىل مستوى املنظامت ا

، اقيةستبالسلوك الذي يتم وصفه من خالل اال ( بأنه : التفكري و Kuratko ،2004ويعرفه ) -

 .وتحمل املخاطرة، واإلبداع

التفكري الريادي : هو مسعى إبداعي ونشيط الكتشاف إىل  ((Krajewski ،2007ويشري  -
 الفرص وتحديد األنشطة التي تسهل عملية استغالل هذه الفرص.

 : الطريقة التي يتم فيها التفكري مبا ليه أنه( فيشري إ(Donald&Richard ،2007أما  -
 يناسب املنظمة وبالفرص التي تتوفر لها من خالل االستفادة من حاالت عدم التأكد.
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ونشيط الستغالل الفرص من خالل ، وواع، أنه مسعى إبداعي (David ،2009)ويعرفه  -

 دراك الرسيع واالستجابة النشطة.اإل 
 أن التفكري الريادي ميكن وصفه بأنه التفكري الذي ميكن منالباحثون  ما سبق يرىإىل  ستنادا  ا 

خالله استكشاف فرص جديدة ومن ثم استغاللها قبل املنافسني.
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مكونات التفكير الريادي: ثالثًا

ناك ( عىل أن هKoeler 2003)( و(Jyotsha ،2008( وQuik ،2011يتفق كل من ) 
أربعة مكونات رئيسة للتفكري الريادي وهي :

ة القدرة عىل التعامل مع املعلومات بطريقإىل  تتميز الفرص الريادية الفرص الريادية : .1

 ،وهذه املعلومات متأتية من املسح والوعي البيئي، مختلفة عام يتعامل اآلخرون معها
وهذه تعد أوىل  وهذه املعلومات تساعد عىل التعرف عىل هذه الفرص الريادية

 وأن الفرص الريادية يتم متييزها أكرث يف األسواق، خلق الرثوةإىل  الخطوات التي تؤدي
 وطرق تنظيم جديدة.، التي تظهر فيها املنتجات الجديدة واملوارد املتجددة

 ،اليقظة الريادية بكونها ومضات من الرؤية الفائقةأن إىل  يشار  :اليقظة الريادية .2
ميتلكون يقظة ريادية لديهم القدرة عىل التنبؤ والتحديد حني تصبح  واألفراد الذين

السلع والخدمات الجديدة أكرث عملية أو أن تصبح السلع والخدمات املوجودة 
 ن هذه البصرية الثاقبة الناتجة عنإ ، وبشكل غري متوقع ذا قيمة بالنسبة للزبائن

ة ية وتحث عىل تطوير الثقافتباع الفرص الرياداإىل  الوعي الريادي هي التي تؤدي
 الريادية والقيادة الريادية يف املنظمة.

وتعني تخصيص موارد املنظمة بطريقة تقوم فيها مبوازنة  الخيارات املنطقية الواقعية : .3
اتيجية سرت وتعمل عىل تعزيز املرونة اال ، املخاطر مع العوائد التي يتم الحصول عليها

يتعاملون مع حاالت عدم التأكد ملتابعة وتحديد وتساعد املنظامت والرياديني الذين 
وقد تقلل من حجم الضائعات من املصادر وزيادة االحتاملية من ، الفرص الريادية

 قيام املنظمة بالرتكيز عىل أكرث الفرص الريادية قيمة.

ميكن أن يعمل التفكري الريادي عىل إمكانية خلق الرثوة والقيمة  إطار العمل الريادي : .4
وإن إطار العمل الريادي ، استخدامها ضمن سياق إطار العمل الريادي حني يتم

يد وتحد، تحديد الفرص، يتضمن مجموعة من األنشطة تتمثل يف تحديد األهداف
سرتاتيجيات لالستفادة من الفرص املطلوب املصاحب لعملية إطالق اال الوقت 

مليات الرتكيز عىل عوتعمل املنظامت التي تتبع االسرتاتيجية الهجومية ، الريادية
امت أما املنظ، التقييم واستخدام الفرص الريادية يك تتمكن من العمل بشكل أرسع
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التي تستخدم االسرتاتيجيات الدفاعية فهي تهتم بشكل أكرب بالتوقيت الدقيق 

 لالستفادة من الفرص الريادية.
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أبعاد التفكير الريادي: رابعًا

عن باقي  هنه يتسم بالعديد من األبعاد التي متيز همية التفكري يف مجال الريادة فإنظرا  أل  

األنشطة األخرى وهي عىل النحو اآليت :

أن ما يتميز به اإلبداع والريادة من أبعاد هو إنهام مصطلحان متداخالن مع  اإلبداع : .1

ساعد ة يبحيث كل منهام يكمل اآلخر ويربط بينهام عالقة تكاملي ،بعضهام البعض

كل منهام اآلخر يف دعم الكيان املنظم ويجلب لهام ما هو جديد أو ما يسمى بالقيمة 
ز ومن خاللها تتمي، املضافة التي تعد من أهم خصائص اإلبداع والريادة عىل حد سواء

املنظامت عن بعضها البعض يف تحقيق املكانة الريادية يف تقديم منتجاتها سواء كان 
 (.2006، العيلالنجار و ) خدمي أو معلوماتاملنتج السلعي أو 

وهي املشاركة يف الحاجات والتغريات وحل املشاكل املستقبلية ومدى تقديم  املبادأة : .2
، Caruang Albert) إىل حيث أشار، منتجات جديدة ذات تكنولوجيا وتقنيات إدارية

املحيطة  أنها القدرة عىل أخذ املخاطر العالية األكرث من الظروف البيئية (2000
 نظامت وهي تتضمن ثالثة عنارص وهي :بامل

 إقرار مالحقة أو عدم مالحقة املنافسني باإلبداع. -أ
املفاضلة بني املحاوالت الحقيقية يف النمو واإلبداع والتطور. -ب

 .احتوائهممحاولة التعاون مع املنافسني من أجل  -ت
منتجات جديدة  وهي أن يقوم الريادي بأخذ املجازفة عن طريق طرح أخذ املخاطرة : .3

 ،بعني االعتبار ما يوجد يف السوق من مخاطر الغموض وعدم التأكد ةآخذ، يف األسواق
عتبار مع إمكانية التعرض  : بأنه ما يتم أخذه بعني اال إذ يتم تعريف أخذ املخاطرة

 .للخسارة
ويعني إدخال طرق جديدة سواء كانت تكنولوجية أو طريقة جديدة يف تقديم   :التفرد .4

 ،وذلك بصورة مختلفة عن اآلخرين، أو الخدمة أو يف إدارة التنظيم وهيكليته املنتج
وقد تم تعريف التفرد بأنه : الفريد من النوع والبديع والرائع والوحيد من شاكلته 

ويعد األول عىل مستوى التصنيع.
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التاسعالفصل   

 اإلبداع االستراتيجي

 بداع االسرتاتيجي وتطوره : نشأة اإل وال أ 

 بداع االسرتاتيجي : مفهوم اإل ا  ثاني

بداع االسرتاتيجي وفق منظور بعض الباحثني : اإل ثالثا  

 بداع االسرتاتيجي : مقدرات اإل رابعا  

 بداع : تصنيف مقدرات اإل خامسا  
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اإلبداع االستراتيجي

 بداع االستراتيجي وتطوره: نشأة اإلواًلأ

ألساس نضاج ال البحوث التي أسهمت يف إ ات الحديثة من خالظهر املفهوم يف الكتاب 
العلمي لالسرتاتيجية واإلبداع إذ ركزت بحوث االسرتاتيجية عىل موضوع التخطيط االسرتاتيجي 

يف حني تناولت بحوث اإلبداع عمليات تطوير املنتجات الجديدة.

  االسرتاتيجي مر بثالث مراحل هي :بداع نستنتج مام تقدم أن اإل  

بداع االسرتاتيجي عرب املدخل العسكري أو السيايس عرب بني اإل  : تاملرحلة األوىل -

 اسرتاتيجية تحطيم القواعد. 

ها بداع واالسرتاتيجية بوصفلورة املدخل اإلداري يف دراسة اإل املرحلة الثانية : ب -

 مدارس منفصلة. 

وم بداع واالسرتاتيجية عرب مفه : تنامي املدخل املعريف ودمج اإل املرحلة الثالثة -
 اع االسرتاتيجي. اإلبد
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Strategic Innovationمفهوم اإلبداع االستراتيجي  -ثانيًا

، وأن معناها Innovaveخوذ من الكلمة الالتينية يوضح قاموس أكسفورد أن اإلبداع مأ 
 وللتغيري والتجديد. وبالتعويل عىل مدخل يشء ما يكون جديدا  إىل  وهو التغيري الفاعل األوىل

 داع وبني :بد أن منيز بني اإلب ز بني املصطلحات فالالتميي
 ة جديدة ملنتوج أويجاد أو تطوير فكر فقد عرف االبتكار بأنه إ  : Creativityاالبتكار  -1

بداع فهو الرتجمة التجارية لتلك املنتوجات أو العمليات التي عملية جديدة، أما اإل 
 ظهرت من خالل االبتكار. 

بفكرة  (WIPO)من قبل املنظمة العاملية للملكية الفكرية  : عرف Inventionاالخرتاع -2
 فرد يفن املديرين يعتربون االخرتاع البد املنوأ ، ملشكلة معينة ليها املخرتع وتنتج حال  يتوصل إ

 .الشكل والصياغة وتوظيف األشياء
 دبداع بعإ إىل  للتلفزيون قد تحول 1976سنة  Alerander Grahamن االخرتاع الذي تقوم به إ 

 .1978واقع يتم العمل به بالنسبة للمجتمع يف عام إىل  تحوله

أنه ميكن اعتبار هداف بنجاح، وال شك األ إىل  نجاز يعني الوصولاإل   :Achevingنجاز اإل -3
 .بداعا  ا  ولكن ليس العكس، فاإلنجاز ليس بالرضورة إ نجاز اإلبداع إ 

للريادة اكتشاف الفرص   : تتضمن املكونات الجوهريةEntrepreneurshipالريادية -4
أن اإلبداع  Durcker 1994مع الريادية ويؤكد  ما يكون مقرتنا   بداع كثريا  وأن اإل  واستغالله،

ن أ  Douglos 2001ذلك يؤكد إىل  ضافةأداة محددة للرواد والقادرين أن ميثلوا كنظام باإل 
ة. القابلية حقيق الفرصرية، تالبص، ن الخلقريادية هي وسيط بني االخرتاع، اإلبداع، والنجاح، وأ ال

 ز التفكري الجانبي وحل املشاكل هي مقدرات ريادية مطلوبة لدى جميع الكوادر.عىل الحيا
صود يشمل مجموعة من العمليات واألنشطة  : يحدث نتيجة جهد مقChangeالتغيري -5

بيئة العمل ة لفراد، واملجموعات والهياكل والعمليات التنظيمية لجعلها مالمئاملصممة لتغيري األ 
كل  ، كذلك ليسبداع، ولكن ليس كل تغيري هو إ بداع هو تغيريإن كل إ  ،الجديدة أو املتوقفة

 .ميكن اعتباره اسرتاتيجيا   تغيري يحدث بفعل اإلبداع، وهو إبداع
ل منوذج العماإلبداع االسرتاتيجي بأنه إعادة تشكيل املفهوم األسايس أل  ويعرف 

ألسواق من خالل كرس القواعد وتغري طبيعة التنافس إلنجاز تحسينات التجاري، وإعادة تشكيل ا
تعريفا  أكرث عمومية  Markidesالقيمة املثرية للزبائن ويحقق منوا  مرتفعا  للمنظامت. ويضع 
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ذي ساسا  للتنافس يف العمل السائد الاالسرتاتيجي بأنه طريقة مختلفة أ  عندما يصف اإلبداع

 تتنافس فيه املنظامت. 
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اإلبداع االستراتيجي وفق منظور بعض الباحثين -ثالثًا

 ن هذا التغيري يتطلب يف بعض األحيان إيجاد، وأ ن البيئة الخارجية تتغري باستمرارمبا أ 
قواعد جديدة للعبة. فعىل ملنظمة إمكانية يف إحداث تغريات يف البيئة الخارجية، وإن الحقيقة 

ظل  أن املنظامت ال تستطيع أن تحتف  مبيزتها التنافسية والبقاء يف ،يف عامل اليومالتي نعيشها 
  بداع؛ ألن املنظامت املبدعة تستطيع أن تحتفدة يف عامل اليوم إال من خالل اإل التغريات املوجو 

 يب لألفكارا  ميكنها من أن تستجوالفرص املوجودة يف البيئة احتفاظمبرتاكم من الخربة بالتغري 
رباء واألنشطة التي تجعلها محافظة عىل منوها وربحها. لذا نورد ما رصح به بعض الخ

 إلبداع االسرتاتيجي. اعامل فيام يخص املتخصصني يف مجال إدارة األ 

هرني فورد : ال يستطيع املتنافسون الذين يتمكنون من التفوق عىل  -

أن  طوير. ويف حالة اعتقادهمبداع والتيف اإل  رار بالتفوق ما مل يستمروااآلخرين االستم

يشء آخر سوى االستمرار باإلنتاج إىل  مرحلة الكامل وليس به حاجةإىل  املنتوج وصل
 عندها تحل نهايتهم.

ام " كن عىل املديرين أن يتعلموا إدارة املنظامت املبدعةإ بيرت دراكر " -

رنست ديل اإلبداع إحدى الوظائف الرئيسة ملدير املنظمة.أعد أ
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بداع االستراتيجيمقدرات اإل :رابعًا

الكفايات الجوهرية واملقدرات عىل أنها مجموعة من املهارات املتميزة إىل  ينظر 
لف ساس القدرات التنافسية ملنظمة معينة. ويختالتكاملية والروتينات التي متثل أ واملوجودات 

لفني، قدرات وميثالن بعدين مختملاختالف مفهوم الكفاءات الجوهرية واإىل  حيث يشري، يف ذلك
يف حني تركز الكفاءات الجوهرية عىل نقاط ، منوذج واحدتكامل املفهومني أل إىل  ال أنه يشريإ 

 نها سلسلةحيث إ  ،ملقدرات عىل أساس واسع أكرثمحددة عىل امتداد سلسلة القيمة، فإن ا
القيمة برمتها. 

تدامة ية إال أن تحقيق امليزة التنافسية املسامليزة التنافسإىل  تسعى عموم املنظامت للوصول 

 ن بفعل االضطراب البيئي تتسارع املنظامت ملحاكاة إبداعاتإ ، رمبا يبدو مثاليا  ألكرث املنظامت
سألة حاسمة فه ممنافسيهم وينجحون يف ذلك يف أكرث الحاالت، ويعتمدون اإلبداع املستمر بوص

يستلزم مقدرات منظمة متكنها من تنمية مواردها بداعات لنجاح األعامل. وإن تحقيق هذه اإل 
وخصوصا  غري امللموسة باتجاه تحقيق غايات محددة تصب يف النهاية يف تحقيق امليزة التنافسية 

.املستدامة



التفكري االسرتاتيجي التخطيط والسيناريو

162

: تصنيف مقدرات اإلبداع االستراتيجيخامسًا

صنفني هام :إىل  صنفت مقدرات اإلبداع االسرتاتيجي 
.Organizational Learningظيمي لتعلم التنا -1

.Team workالعمل الفرقي  -2

بداعات االستراتيجية: أنواع اإلسادسًا

عة و مجمو إن اإلبداعات االسرتاتيجية عادة تأخذ بعني االعتبار القيمة أو العرض أ  
س و قد متأ ، و الخدمة التي يتلقاها من املنظمةلقاء املنتج أ  الفوائد التي يحصل عليها الزبون

ي كيف تتم نشاطات سلسلة القيمة بالنسبة للمنافع التي سيحصل ا أ سلسلة القيمة يف حد ذاته

وهناك من يؤثر عىل سلسلة القيمة  ،لذا هناك منظامت تؤثر يف قيمة الزبون، عليها الزبون
وهناك من يؤثر عىل االثنني معا .

 جيةبداعات االسرتاتي( أنواع اإل 18شكل )

ري عىل ثتدريجي : عندما يكون التغيري والتأثري يف القيمة للزبون والتأ اسرتاتيجيات التحسني الا. 

ني عىل املنظمة أن تقوم بتحس وهنا ،تدريجيا   عترب تحسينا  يس ة القيمة يكون محدودا  سلسل

 عىل امليزة التنافسية بشكل تدريجي وطبيعي. ا  و تحسينما تقدمه أ  وإمكانياتها أ 

ستراتيجيات ا

 القطيعة

ياستراتيج

ت مشوشةا  
تحسين 

 تدريجي

 تغيير القيمة للزبون

 تغيير سلسلة القيمة

 جذري

دودحم  

 محدود
 جذري
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عىل مناذج  ن املنظمة تقدم تعديال االسرتاتيجيات املشوشة : تسمى باالسرتاتيجيات املشوشة أل . 2

 جديدة بداعاتإ شياء جديدة كأ سواق كتقديم أل من التذبذب يف ا ونوعا   عامل وتخلق تشويشا  األ 
 .ملا هو معتاد و تغيريات يف سلسلة القيمة خالفا  أ ات بالنسبة لقيمة الزبون ري وتغي

ة، وتقوم ادعامل املعتلقطيعة : هنا تقوم املنظمة تنتهي أو تبتعد عن مناذج األ اتيجيات اسرت ا. 3
  عامل القائم.امل جديدة ال ميت بصلة لنموذج األ عبخلق منوذج أعامل جديد أو محفظة أ 

 .زرق : املحيط األحمر واملحيط األ سابعا  
وكيف  ،اميز يف السوق التنافسيةبداعات والتفرد والتهناك باحثان اهتام يف املنظامت ذات اإل 

 .(Blue Ocean زرق )هذا النوع باسرتاتيجية املحيط األ وسمي  ،املنظامت اسرتاتيجياتها يتبن
بدعة االسرتاتيجيات الحديثة التي تتبناها املنظامت امل ىحدمتثل اسرتاتيجية املحيط األزرق إ ذ إ 

 روين موبورن وتشان  :هامو ن لباحثا، وقد اقرتح ا(جمسوناس، مايكروسوفت، آييك، آبل)  :مثل
لهذا  يزرق واعتمد االسم بشكل رسم"اسرتاتيجية املحيط األ بعنوان  2005يف كتابهام سنة  ،كيم

 ."النوع من االسرتاتيجيات
دود تغيري حإىل  زرق منتجات جديدة مام يؤدية املحيط األ تقدم املنظامت وفق اسرتاتيجي

 Redحمر )ور التقليدي الذي يسمى املحيط األ لمنظل املنافسة وطرح مفهوم جديد خالفا  
Ocean ( أما ، املنافسة الحادة والندية بني املنظامت عىل سوق محدودإىل  والذي يشري

 اسعا  وو  رحبا   حيث تجد مجاال  ،عايل املحيطاتأ إىل  نها تذهباملنظامت ذات املحيط األزرق فإ
ذلك لمألوف  هو دة وقواعد عمل تختلف عاموفضاءات جدي ا  سواقوتخلق أ ، عن املنافسة بعيدا  

يوضح الفرق بني املحيط األحمر واملحيط  (2) يت جدولسميت باسرتاتيجية املحيط األزرق، واآل 

 زرق :األ 

 ( الفرق بني املحيط االحمر واملحيط االزرق2) جدول

زرقاملحيط األ حمرحيط األ امل

ل املنافسنيمساحة سوق بعيدة عن تناو املنافسة يف سوق قامئة 1

نها واسعة ومفتوحة تجعل املنافسة ميزتها أ ف هزم املنافسنيالهد 2
 محدودة 

خلق طلب جديد استغالل امتيازات قامئة ومتاحة 3
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 ة املعتادة بنيضكرس حلقة املقاي 4

التكلفة والقيمة املضافة

مة املضافة، كلام تحملنا ة الكلفة بالقيضمقاي

 ضافة جديدةضافية قدمنا قيمة متكاليف إ 

نشطتها مواءمة لنظام املنظمة وأ  5

مع الخيار االسرتاتيجي للمنظمة 
املعتمد عىل اسرتاتيجية التاميز 

والكلفة املنخفضة معا .

نشطتها مع الخيار مواءمة لنظام املنظمة وأ 

 واملعتمد عىل اسرتاتيجية التاميز أ االسرتاتيجي 
 التكلفة املنخفضة.

هي :فزرق قوم عليها اسرتاتيجية املحيط األ تهم املبادئ التي أما أ 
 ن تستهدفه املنظمة.تصور مفهوم جديد للسوق الذي يجب أ  (1)

قام ر في املنافسة الضيقة نتعامل مع األ رقام، فكيز عىل الصورة الكبرية وليس األ الرت  (2)
 زرق فنبحث عن رؤيةون يف حالة اسرتاتيجية املحيط األ هي، لكن عندما نك مثل ما

 يف تفاصيلها. بشكل عام وال نهتم كثريا  الصورة كاملة 
عن حدود السوق  ي البحث بعيدا  أ ، بعد من الطلب الحايلأ إىل  ن ميتد الطلبأ  (3)

 الحالية.
محاولة خلق السياق االسرتاتيجي الذي يتناسب مع هذه االسرتاتيجية. (4)

يف عملية التنفيذ نحاول التغلب عىل العقبات املنظامتية. (5)
 منها. ع االسرتاتيجية أو جزءم جعل التنفيذ متكامال  (6)

( Value Innovationو خلق القيمة )أ  بداعإىل أن مصطلح إ ( 2011داود  :) شارتأ 

عى ن النجاح يف هذا املسالتوجه نحو تقديم قيمة للزبون، وأ يجمع بني التوجه نحو الكلفة و 
ن زرق. وأ أل اسرتاتيجية املحيط امتكني املنظمة من تحقيق إىل  من دون فرض عالوة سعر، يؤدي

لتحقيق هذا التوجه هي )التميز والتقليص( يف ذات الوقت.  الفلسفة التي يتم االنطالق منها
ن جانب . وأ تحقيق التاميزإىل  ذ يتم العمل عىل استبعاد وتقليص عنارص الكلفة، التي ال تؤديإ 

ولخلق  ها.ميبداع عنارص جيدة يف املخرجات التي يتم تقدمة الزبون، يتم فيه الرتكيز عىل إ قي
ىل عمع دفع القيمة املقدمة للزبون لأل سفل بد من دفع الكلفة لأل  املحيطات الزرقاء، ال

ن هذا أ و   املنظمة للزبائن.امذين تقدمهلأيت من املنفعة والسعر الألن خلق القيمة ي باستمرار،
 هوضحي سهم يف خلق محيطات زرقاء مستدامة وهذا ماازن بني املنفعة والسعر والكلفة يالتو 

(.Kim&Mauborgne ،2005( )22الشكل )
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( خلق القيمة22شكل )

Source: Kim & Mauborgne: 2004 "Blue Ocean Strategy" Harvard Business 
Review، OCTOBER. PP.7 

ندما فع، من تنافسية املنظامت نواعقيمة من خالل أ لذلك تستطيع املنظامت خلق  

دة رباح والنمو، لذلك فهي غري رائا  أقل باأل نها تحقق منو أقل فإتكون املنظامت ذات تنافسية 
اسرتاتيجيات دفاعية لخوض مضامر التنافس يف محيطها ن تستعمل بد أ  يف مجال عملها، وال

املنظمة  و تفوقهم عىلون هناك متاثل للمنتج أ حمر، لكرثة عدد املنافسني وال سيام عندما يكاأل 
تعيد  وبد لها أن تخلق ميزة جديدة ملنتجاتها أ  قية تنافسية. والسباستعامل أكرث من أ من خالل 

لكن املنظمة ذات ريادة و هجومية، وعليه، تكون تنافسية شديدة أ  نشاطها يف السوق.
اغتنام الفرص  وباقة للفوز بالتنافسية، أ و تبادر بإجراءات سمنخفضة، ألنها ال تستطيع أن تبدع أ 

داع واالبتكار بوعندما تكون املنظمة ذات ريادة عالية تهتم باإل  املوجودة يف البيئة التنافسية.
والدخول مبغامرات جديدة ألسواق دولية وعاملية، فهي سباقة يف تحسني منتجاتها وتستعمل 

سرتاتيجيات دفاعية للمحافظة عىل حصتها السوقية، فهي بذلك تستطيع الخروج من محيطها ا
والتفوق عليهم مبا يتسم يه من خصائص ريادية تؤهله  األحمر وشدة املنافسة بني املنافسني

تها بد من تحسني مكان وقد يكون هذا التفوق غري مستدام فال الفوز والتفرد يف مجال عمله.

باستمرار للمحافظة عىل بقائها.

 التكاليف

 المقدمة قيمةال

الزبون

 خلق القيمة
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عاملت األ نواع تنافسية منظام( أ 23شكل )

 تنافسية فريدة

زرقالمحيط األ  

 تنافسية مضطربه

 التنافس المفرطة

حمرالمحيط األ

 ريادة

 منخفض مرتفع تنافسية

 مرتفع

 منخفض
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 الفصل العاشر

 القبعات الست في التفكير 

  : مفهوم القبعات الستوال أ 

  : فكرة اسرتاتيجية القبعات الستثانيا  

 : استعامالت القبعات الست يف الاركات العامليةثالثا  

 نواع القبعات الست : أ رابعا  
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: مفهوم القبعات الست في التفكيرواًلأ

ل أصطبيب بريطاين من هو ، القبعات الست يعد )إدوارد دي بونو( مؤسس نظرية

الفلسفة .صل عيل الدكتوراه يف علم النفس و حامالطي متخصص يف جراحة املخ و 

وكل قبعة حددها بلون معني،  ،وارد دي بونو عن كل محطة بقبعةلقد عرب إد

دوارد واختار إ  مكان التفكري. والرأس هو  ، الرأسعىل ىالسبب يف اختيار القبعات أنها ترتدو 

ا من الجو النفيس عىل، فضلها عن األسامءو ي بونو األلوان لتمييز القبعات د  ألنها تضيف نوع 
ية، ى البار. وهذه القبعات ليست حقيقتستثري مشاعر نفسية مختلفة لدو ، عملية التفكري

نتباه لكن ميكن استخدامها بشكل حقيقي لجذب اال و ، إمنا نفسية ومعنوية ترمز للتفكري فقطو 
 .املواقف الحياتية، وليس يف التدريس فقطاستخدامها يف وميكن  .وتسهيل طريقة الارح

عددة نها توجه االنتباه نحو مناحٍ متاسرتاتيجية القبعات الست بقوله : إ يؤكد )دي بونو( أهمية 

للقضية أو املشكلة وأن املتدرب عىل هذه االسرتاتيجية يكتسب مهارة التفكري فيام يواجه من 
ية، والعاطفية، والنقدية، واإليجابية، واإلبداعية، )املوضوع  :مواقف من عدة زوايا وأبعاد مختلفة

هذه االسرتاتيجية يف التأمل يف املواقف أو املشكالت، قد ينقل الفرد من  يوالتوجيهية(، وأن تبن
توسيعها وتوحيدها مع مواقف أخرى وإضافة يشء لها أو حذف جزء إىل  رفضها أو قبولها فقط،

ال ويف الوقت نفسه تسهم يف تخليص األجي ،أو معنويةمنها لتصبح أكرث فائدة ومنفعة مادية 
(، كام أنها تشجع األفراد عىل مهارة جمع De Bono: 2003من سلبيات التفكري املوجه )

املعلومات حول املشكلة أو املوقف وتزودهم ببيئة آمنة للتعبري عن مشاعرهم حيال املشكلة 
وتنمي مهارات النقد والتقويم واملوازنة  وال يوجد فيها عقاب أو استهزاء بأفكارهم ومشاعرهم

والتحليل وطرح األفكار ذات االحتامالت املتعددة والتفكري اإليجايب وتشجع عىل االكتشاف 
سه تساعد ويف الوقت نف ،والبحث والتقيص، واالبتكار واإلبداع والتوجيه والتنظيم والتنفيذ

عن  هم وتعطي املدرسني فكرة وافيةاملدرسني عىل معرفة مستويات املخزون الذهني عند طلبت
األساليب التي يستعملها طلبتهم ملعالجة األفكار املتنوعة يف املواقف التعليمية )عبد نور، 

 لتجارة كغريها من االسرتاتيجياتسرتاتيجية وتطورت يف سوق العمل واظهرت هذه اال  (.2005
حديثة حت من أكرث االسرتاتيجيات الميدان الرتبية والتعليم وأصبإىل  نها رسعان ما انتقلتإال أ 
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التي تحظى باهتامم الباحثني والدارسني واملهتمني بتنمية التفكري بكل أمناطه وأشكاله وحل 

 املشكالت يف معظم املواد الدراسية واألوضاع التعليمية املعقدة.

   :وهي تعريف القبعات الست للتفكري،وميكن 
عتبار كل منط أو محطة كقبعة يلبسها اإلنسان أو ت واتقسيم التفكري إىل ستة أمناط أو محطا

بدع موقف م و هي تحول املوقف الجامد إىله يف تلك اللحظة . أ تفكري  ةيخلعها حسب طريق
القرار  اإلبداع والوصول إىل فإنها طريقة تعلمنا كيف ننسق العوامل املختلفة للوصول إىل

 ند تنفيذ هذه االسرتاتيجية : لتزام بهام عمهامن يجب االن وهناك رشطا الصحيح.

( املرور بالقبعات الست جميعها دون إغفال أي منها.1)

.منع التداخل بني القبعاتكل قبعة عيل الجانب املحدد لها و ( الرتكيز يف 2)

ن اختيار القبعات تم عىل أساس :ى )دي بونو( أ وير 

ارتباط القبعات بالرأس منطقة العقل والتفكري. -1
تبديل التفكري(. –رتداء وخلع القبعة )تبديل القبعة سهولة ا -2

عادة ال تبقى القبعة طويال  عىل الرأس ألننا رسعان ما نغريها بتغري الظروف، وهكذا األفكار، -3
فقد نعجب بفكرة ما يف وقت معني، ونتخىل عنها يف وقت الحق كالقبعة التي ال ميكن 

 ال تعيش طويال  لدينا.ها مدة طويلة، وكذلك الفكرة يجب أ أن نلبس
القبعة التي تلبس طويال  تتسخ وتفقد أناقتها وكذلك الفكرة فإنها إن بقيت مدة طويلة يف -4

 رؤوسنا فإنها قد تصبح بالية ال جدوى منها.
(.2004ربط التفكري برمز ولون. )السويدان والعدلوين،  -5
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فكرة إستراتيجية القبعات الست:: ثانيًا

دوارد دي بونو( الذي طرح كثريا  من األفكار املفكر )إ إىل  القبعات الست ترجع فكرة
، املالحظة التي يشعر بها كل شخص يف أي نقاشإىل  حول تعليم التفكري، وتستند هذه الفكرة

ض الذي فكرة املعار إىل  حد األطراف موقفا  ما يدافع عنه دفاعا  مستميتا  وال يستمعأ  إذ يتبنى
جدل عقيم وخصومات ونزاعات عديدة إىل  فع هو اآلخر عن فكرته، مام يؤديأن يدا إىل يضطر

 نتيجة تفيد أيا  من الطرفني، تعمل نظرية القبعات الست عىل توصية الشخصإىل  دون الوصول
أن  ن الشخص ميكنطريقة أخرى، أي أ إىل  أن يفكر بطريقة معينة ثم يطلب منه التحولإىل 

مللونة التي متثل منها لونا  من ألوان التفكري، ويستعمل هذه يلبس أيا  من القبعات الست ا
، م( إبانية التي تفوق يف حجمها رشكة )آي يبالطريقة املديرون املنفذون يف رشكة )تيبون( اليا

 (.2009بل( للكمبيوتر )سلوم، ورشكة )أ 
هنا طرح )دي بونو( فكرة إسرتاتيجية القبعات الست عن طريق ما  

  :(2015)عالوي :يأيت

حرك نحو األمام عن طريق البديل عن الجدال : يركز فكر املناقش الغريب عىل محاولة الت -أ
والفريق )ب( ال يوافق عليها،  ،خذ موقف، عند الفريق )أ( وجهة نظر معينةالنقاش وأ 

يفرتض أن يعطي النقاش التايل استكشافا  وافيا  للموضوع، ولكن غالبا  ما يثبت أبطال 
كنهم وينصب اهتاممهم أكرث عىل الفوز بالنقاش أو خسارته أكرث من الرواية من أما

استكشاف املوضوع، وتأخذ إسرتاتيجية القبعات الست بأيدينا نحو الطريق الصحيح يف 
النقاش للحصول عىل نقاش أكرث إنتاجا ، وميكن للفريقني )أ، ب( أن يرتديا القبعة يف الوقت 

ا القبعة الصفراء الستكشاف الفوائد، أن يضعو كشاف املخاطر، وميكن لهام نفسه الست
وميكنهام أن يرتدوا القبعة الخرضاء لتفتح أمامهم االحتامالت وبدال  من التفكري املعادي 

 سرتاتيجية بشغف من قبل الذينذت هذه اال خالكتشاف( بالتعاون، ولهذا السبب أ هناك )ا
 .ن نظام النقاش التقليديوأخريا  هناك طريقة حديثة للتخلص م ،يديرون االجتامعات

الغرور واألداء : غالبا  ما يكون الغرور واألداء مرتبطني جدا  مع بعضهام يف أثناء التفكري،  -ب
فالشخص الذي ال يحب فكرة معينة ال يقوم بأي جهد إليجاد نقاط تدعم الفكرة، والعكس 

دي ه التحسرتاتيجية القبعات الست بني الغرور واألداء، وتجعل عنداصحيح، تفرق 
محددا   نه ال يكونالستعامل قبعات مختلفة، ويف الحقيقة تخترب شعور الحرية لديه، أل 

ن الشخص الذي ال يحب فكرة معينة سوف يقوم بجهد تحت لواء القبعة مبوقف واحد، إ 
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والشخص املتحمس لفكرة معينة سوف يطلب منه النظر  ،الصفراء إليجاد بعض الفوائد

القبعة السوداء، غالبا  ما يتكون بوساطة تلك القبعات لدى  يف الصعوبات تحت مظلة
 املفكر أحاسيس تجعله يغري فكرته حول موضوع معني.

ن ن عليهم أ أ اإلرصار عىل السلبية : نجد عددا  من األشخاص حذرين بطبيعتهم ويشعرون  -ج
ن ص ميضعوا أمامهم دوما  للمخاطر املحتملة، يف النقاشات العادية ال يشء مينع الشخ

االستمرار يف سلبيته، باستعامل نظام القبعات الست ستكون هناك فرصة واسعة للسلبية 
ولكن يف أوقات أخرى ال يوجد مكان للسلبية  ،يف تلك اللحظة )تحت القبعة السوداء(

نجد بهذه الطريقة إن السيطرة الطبيعية للقبعة السوداء تتناقص، أو كان هناك شخص 
ل بعد وسوف تقو  ،ا هي قبعة التفكري السوداء، نأخذ املزيد منها(سلبي ما، فأنت تقول )ه

 بطريقة وعلينا اآلن أن نحاول التفكري –قليل : )لقد أخذنا كثريا  من التفكري بالقبعة السوداء 
القبعة الخرضاء( يجب أن يبقى مرتدي القبعة السوداء هادئا  أو يقوم بجهد القبعة 

 .الخرضاء
التفكري اإلبداعي : تجعل القبعات الصفراء والخرضاء الفرصة متاحة يجابية أو مساحة لل  -د

 نه ليس من الطبيعي أنإيجايب، إ لتخصيص وقت للجهد اإلبداعي املدروس وكذلك لجهد 
 ال عندما تعجبنا الفكرة، ولكن ما إن نقومكري اإليجايب إ نتيح زمنا  للبداع أو وقتا  للتف

يتيح  ة، إن التدفق الطبيعي للتفكري واملناقشة البالجهد املطلوب حتى تحظى بنتائج حسن
أنه ال يوفر الوقت لجهد كام  ،ال لو حرضت الفكرة يف الحال(وقتا  كافيا  لجهد إبداعي )إ 

 يجايب. إ 
كلام كان استثامرك أكرب يف اسرتاتيجية القبعات الست عىل  اللعبة : كام يسميها دي بونو، -ه

سرتاتيجية، إذ قام كل واحد بجهد القبعة الصفراء، ساعد ذلك عىل دعم اال نها )لعبة( أ 
للعبة  نك أعددت نفسكلقبعة السوداء يشعر بالحرج، ولو أ فالذي يأيت بتعليقات تخص ا

وف ن الطريقة ست أنت لست بحاجة إليها فإالقبعات )مستعمال  ألوان القبعات( يف أوقا

رصاع، مشاهد عقائدية، وغري تكون متاحة عندما تحتاجها فعال  : مناقشات عنيفة، أزمات، 
 .ذلك

و أ  ن عددا  من األشخاص هم أفضل من غريهم يف طريقةليست فئات : من الصحيح متاما  أ  -و
ن عددا  من األشخاص يرتاحون لنوع معني من التفكري منط من التفكري، ومن الصحيح أ 

يد ال أرو  أكرث من غريه وأود أن أركز بشدة عىل كون القبعات الست ليست فئات أو وصفا  
نه متخصص يف التفكري تحت القبعة السوداء مثال ، أو من يظن نفسه يف املجموعة عىل أ 
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ذلك، هذا متاما  عكس ما تهدف إليه إىل  من تظن نفسها صاحبة القبعة الخرضاء وما

سرتاتيجية القبعات الست، يجب أن يقوم كل فرد )بجهد( باستعامل جميع القبعات، ا
عة بالتفكري بطريقة القبعة الخرضاء، فيجب عىل كل واحد أن يفكر وعندما تقوم املجمو 

بالطريقة نفسها يف ذلك الوقت، وإذا اختار الشخص أن يكون هادئا  يف كل األوقات ما عدا 
عند استعامل قبعته املفضلة، عندها يطلب منه مبارشة بعضا  من وجهات النظر تحت 

 مظلة القبعة الخرضاء أو الصفراء. 
ئات التفكري، وليس فهل جدا  رؤية القبعات كفئات، هم بالفعل فئات لسلوك من الس 

اول ن املفكر يجب أن يحتاج ليجرب استعامل كل املضارب، فإولف يحجن العب الللناس، وكام أ 
 (.De bono ،1992استعامل وتجربة كل القبعات. )

ي ستعامل الغريض، وهذا يعناالستعامل لغرض ما : إن أكرث ما يرتدد استعامله للقبعات هو اال  -ز
أن تطلب قبعة واحدة يف وقت واحد أي تطلب بعضا  أو طريقة معينة من التفكري أو 

تقوم بتغيري منط معني من التفكري، يجري نقاش عادي قبل استعامل القبعة وكذلك بعد 
استعاملها، القبعة الواحدة تستعمل كطريقة مريحة لتغيري التفكري، وميكن أن تطلب 

أي شخص آخر أن يضع أو يخلع قبعة معينة وميكن أن تعلن عن القبعة التي من 
ترتديها، )إين أضع القبعة السوداء، وها هي الصعوبات التي أتوقعها( ميكن أن تسأل 

ن لدينا الوقت الذي لدينا فيه يشء من قبعة ما )أعتقد أ املجموعة بأكملها أن تضع 
اك أي أذى، صارت القبعات الست بعد مدة فلن يكون هن ،التفكري بالقبعة الصفراء(

جزءا  من الحضارة املشرتكة، وتستعمل بنحو حر ومنظم لتغيري أمناط مختلفة من التفكري 
(De bono ،1997.) 

االستعامل املنظم : هناك أوقات عندما يريد شخص أو مجموعة باستكشاف رسيع ملوضوع  -ح
ن ثم املرور عليها، واحدة تلو ما، وميكن عمل هذا بوضع تسلسل مرتب للقبعات وم

وليس هناك ترتيب معني خمس دقائق يف كل منها، إىل  األخرى، وقضاء حوايل أربع

 ومن الذي ،ن هذا يختلف بحسب املوضوع، وفيام إذا تم طرحه مسبقا  للتسلسل، أل 
سيقوم بالتفكري، هناك بعض املؤرشات الرسمية التي تساعد عىل اختيار التسلسل عىل 

ثال، من املفيد استعامل القبعة السوداء يف النهاية للبحث يف الصعوبات سبيل امل
مة الفكرة، وهذه يجب أن تتبعها القبعة الحمراء، التي ءواملخاطر، وللنظر يف مدى مال 

تسمح للشخص أن يقول : )هذه الفكرة ال تصلح يف وضعها الحايل، ولكن ما زال لدي 
علها تعمل(، وهنا نسمح ونا نجد طريقة تجشعور أن هناك احتامالت للفكرة، لذا دع
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ات دن متنع تعطيل فكرة ال تستعمل يف وقتها الحايل، فقد تكون هذه اإلرشاللمشاعر بأ 

ن القارئ أو املستقبل سيحاول باستمرار تذكر التسلسل مربكة عند هذه النقطة فقط، أل 
تفكري الصحيح، تعطي اإلرشادات بنحو كامل يف التدريب الرسمي الستعامل ال

بإسرتاتيجية القبعات الست ولتحقيق الهدف بنحو عميل، يكفي االتفاق عىل تسلسل 
(.2005يجابية جيدة )دي بونو، يتم استعامله، وهذا يعطي نتائج إ  يبدو معقوال  ومن ثم
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استعماالت القبعات الست في بعض الشركات: ثالثًا

سرتاتيجية القبعات اإن   :(2005ابه )اإلبداع الجاد : دوارد دي بونو(، يف كتيقول )إ 
ر فطافقد كان هناك اجتامع وقت اإل  ،الست للتفكري بسيطة جدا ، ولكن من نوع السهل املمتنع

يف )طوكيو( عاصمة اليابان لعرض الرتجمة اليابانية لكتاب قبعات التفكري الست، وقد حرض 
لبعض أكرث الاركات اليابانية شهرة، فضال  عن  هذا االجتامع مجموعة من الرؤساء التنفيذيني

قد تم اختيار  وكان ،السيد )هيسايش شينتو( الرئيس التنفيذي يف )يثبون للتلغراف والهاتف(
السيد )شينتو( رجل اليابان لتلك السنة بسبب عمله الفذ يف تخصيص تلك الاركة الكربى، ويف 

متها يف سوق املال أكرث ( وتعادل قي350000ن بعدد )و ( موظفNTTذلك الوقت كانت لدى )
كرب من خمس رشكات يف الواليات املتحدة األمريكية مع بعضها، أعجبت فكرة من قيمة أ

القبعات الست السيد )شينتو( وطلب من املسؤولني لديه قراءة الكتاب، ويضيف )دي بونو( 
ن لها سرتاتيجية كان اإل بل السيد )شينتو( مرة أخرى، وقد أخربه أ نه بعد ميض ستة أشهر قاأ 

ل ذلك ال ا قبإذ كانو  ا اآلن أكرث إبداعا  وأكرث بناءتأثري قوي عىل املسؤولني لديه الذين صارو 

ن ثوا أ ولكنهم ما لب ،ال األفكار التقليدية كباقي أفراد املؤسسات األخرىيطرحون من األفكار إ 
ني ع، وطلب ماإلبدا إىل  اعتادوا عىل طرح األفكار عن طريق تخيل وضع القبعات التي ترمز

(.2002( )دي بونو، NTTة التي يعمل معها وملديري اإلدارات العليا يف )أن أقدم حديثا  للهيئ
انت سرتاتيجية القبعات الست يف التفكري، فقد كوقد جربت رشكة )أبل للكمبيوتر( استعامل ا 

فضها كليا ، ها أو نقدها ور اجتامعاتهم من قبل تقليدية تؤطرها العشوائية يف طرح األفكار وتبين
ثم وزعت عىل أعضاء اإلدارة املجتمعني نسخا  من كتاب القبعات الست وكان ذلك قبل أن 

فصارت اجتامعاتهم بعد ذلك منطقية وأكرث نشاطا  وإبداعا  وفعالية  –توفر النسخة املسموعة 
 (.ش\ 2002)دي بونو، 

وهري جزء جسرتاتيجية القبعات الست كا ( األمريكية لللكرتونياتIBMكام استعملت رشكة ) 
وتم استعاملها بنحو موسع  ،( من منتسبيها اإلداريني حول العامل40000)من برنامج التدريب لــ

مع رشكة )دي بونو برودنتال( وهي من رشكات التأمني الصناعية الكربى يف كندا فقد استعملت 
ة أو )الجانبي( كام يسميه )دي بونو(، هذه الاركة أساليب التفكري ومناذجه وأمناطه املتعدد

)تويوتا، نيسان، وهوندا( لصناعة السيارات،   :وكذلك الحال مع الاركات اليابانية العمالقة مثل
(.9 : 2005(. )عبد نور، 22، 51 : 2005ورشكة فورد يف بريطانيا )دي بونو، 
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اب جاح املتميز لأللعوراء الن ويف االتجاه نفسه فقد اختارت مجلة )تايم( الشخص الذي كان 

( يف شهر يناير، إنه )بيرت يو بروث( 1985س )رجل عام نجلو األوملبية التي أقيمت يف لوس أ 
ني من الدوالرات، وعىل الرغم من مئات املاليإىل  ن خسائر هذه األلعاب تصلومن الطبيعي أ 

ن اب فإق بلدية املدينة عىل األلعمبالغ من صندو  ان املدينة صوتوا ضد رصف أين سكأ 
وخمسني مليون دوالر ئتني امإىل  ( حققت أرباحا  إضافية وصلت1984وملبية لعام )األلعاب األ 

املفاهيم واألساليب الحديثة التي تم تنفيذها بكفاءة وقيادة إىل  هذا النجاح أمرييك، ويعزا
 30فقد وضح ذلك )بيرت يو بروث( يف مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست بتاريخ  ،حكيمة

ن التحاقه وذلك م ،كيفية استعامله التفكري اإلبداعي املتعدد املتفرعإىل  ، إذ أشار1984مر سبت
 : 2001ن )دي بونو، يف فلوريدا وكذلك يف مركز واشنط مبحارضات )دي بونو( يف بوكا واتون

10.) 
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أنواع القبعات الست للتفكير  :رابعًا 

القبعة البيضاء -1

 التفكري املحايد. بعة البيضاء عىلتدل الق أ. 
 .الصفاء النقاء و اختار إدوارد دي بونو اللون األبيض لقبعة التفكري املحايد ألنه يرمز إىلب.  

  .بداية املوضوعبد من استعاملها يف  الت.  
  لذلك هي طريقة التفكري املحايد.، الحيادية بياض اللون لهذه القبعة يدل عىلث.  

  : ة نركز عىليف هذه القبع

  .( الحقائق املجردة من العاطفة1)
كافة املعلومات املتعلقة باملوضوع دون تحليل أو تفسري أو إبداء ( األرقام واإلحصائيات و 2)

 رأي.

هذه االسئلة :  تستخدم هذه القبعة للجابة عىل

( ماذا أعرف؟ 1)
 ( ماذا أريد أن أعرف؟ 2)

 ( أين أجد املعلومات الالزمة؟3)

الحمراء القبعة -2

 . هذه القبعة عيل التفكري العاطفي تدل أ.
املشاعر  ختار إدوارد دي بونو اللون األحمر لقبعة التفكري العاطفي ألنه يرمز إىلا ب.

 .العواطفو 
 ذلك ألنلعاطفية ووصف املشاعر نحو املوضوع و الجوانب ا نركز يف هذه القبعة عىل ت.

ا من عملية ا   لتفكري الشاملة للموضوع.العواطف جزء ا هام 

عند ارتداء هذه القبعة نركز عىل :  
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 :علومات حيث تتمثل تلك املشاعر يفهتامم باملشاعر فقط دون حقائق أو م( اال 1)

 الكره ....إلخ * . –الحب  –الخوف  –* الغضب  
املشاعر عتامد ا عىلقبول الحقائق دون مربر عقيل بل ا ( رفض أو2)

 األحاسيس.و  

تخدم هذه القبعة للجابة عيل هذه األسئلة : تس
( ما طبيعة مشاعرك يف هذا املوقف؟ 1)

( ما رد فعلك يف هذا املوقف؟ 2)

القبعة السوداء -3

 . التفكري السلبيتدل هذه القبعة عىلأ.  
اؤم ، ألنه يرمز إىل التشاختار إدوارد دي بونو اللون األسود لقبعة التفكري السلبي ب.

 .ةوالسلبي
 هذه القبعة مكون هام من مكونات التفكري ألنها تقودنا بالتفكري املنطقي إىلت. 

الخسائر احتامالت فشل املوضوع واملشكالت واملخاطر التي ميكن أن تواجهنا و 
ال نبالغ يف توقع النجاح أو نغامر  ىرتداء هذه القبعة حتبد من ا كام أنه ال ،املرتتبة

 دون حساب.

  : القبعة نركز عىلعند ارتداء هذه 
رفضها.استعامل املنطق يف نقد اآلراء و  (1)

 ( توضيح أسباب عدم النجاح.2)

 ( توضيح نقاط الضعف. 3)
 ( توضيح الجوانب السلبية.4)

( توضيح العوائق والصعوبات واملشاكل. 5)

 هذه األسئلة :تستخدم للجابة عىل 
 ؟( ما املشاكل املتوقعة1)
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 ؟ لةاملخاطر املحتم( ما 2)

؟ ة الصعوبات التي ميكن أن تواجهنا( ما طبيع3)

هذه القبعة مكملة للقبعة السوداء. 
  : رتداء هذه القبعة نركز عىل_ عند ا 

( البحث عن الجوانب اإليجابية للموضوع. 1)
 ( البحث عن عوامل النجاح. 2)

 .( البحث عن اآلمال والطموحات3)
 األرباح. ( البحث عن الفوائد و 4)

 . نقاط القوة يف املوضوع (5)
.( الفرص املتاحة والحرص عيل استغاللها6)

تستخدم للجابة عن هذه االسئلة : 

؟ ( ما الفوائد1)
 ( ما اإليجابيات؟ 2)

؟ القيمة الفعلية التي سنحصل عليها( ما 3)
 

القبعة الخرضاء -5

 التفكري اإلبداعي. تدل هذه القبعة عىلأ. 
لنمو اإىل  بونو اللون األخرض لقبعة التفكري اإلبداعى ألنه يرمزاختار إدوارد دى  ب.

  .زدهار والحياةواال 

  من خالل هذا اللون نتخذ من طبيعة الحياة مثاال للتطور والتغيري.ت. 

 عند ارتداء هذه القبعة نركز عىل : 
.بدائل املختلفة واألفكار الجديدة( طرح ال1)

.ملألوفةوج عن األفكار القدمية وا( الخر 2)
.( توليد حلول للمشكالت املتوقعة3)
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 التعامل مع املخاطر التى تواجهنا.( كيفية 4)

 .( إمناء مهارات التفكري5)
 .لدينا لخلق أفكار وإبداعات جديدةستفادة من اإلمكانات املوجودة ال ( ا6)

 :تستخدم للجابة عن هذه األسئلة

؟ء( هل هناك طرق أخرى لتنفيذ هذا اليش1)
تجاه هذا األمر؟ ماذا ميكننا أن نفعل أيضا   (2)

 حتامالت القامئة؟ ( ما اال 3)
؟هذه الصعابمواجهة  سنتخذها يف ي( ما الحلول الت4)

 
القبعة الزرقاء-6

 .الشمويلهذه القبعة عىل التفكري املوجه و تدل  أ. 

إىل  زنه يرمأل  بونو اللون األزرق لقبعة التفكري املوجه والشمويل ياختار إدوارد دب. 
 تحيط باألرض. يلون السامء األزرق واملسطحات املائية الت

 الهيمنة والتحكم والسيطرة عىل التفكري يالسامء الزرقاء تطل علينا من أعىل وتعن ت.
 . .ذاته

 .متثل دور املنسق واملنظمث. 
  .نهاية املوضوعيف  عادة ما تستخدمج. 

عند ارتداء هذه القبعة نركز عىل :
 .ي تم الوصول إليهاسري عملية التفكري والنتائج الت تحكم يف( ال1)

 .قرار( وضع خطة للعمل عىل املوضوع واتخاذ ال2)

 .حوار والنقاش للخروج بأمور عملية( محور املوضوع وتوجيه ال3)
.يار القرارت املناسبة والفعالة ووضع خطط لتنفيذها( ترتيب األفكار واخت4)

األسئلة : تستخدم للجابة عىل هذه 

؟املوضوع واألفكار التى تم طرحها ( كيف نلخص1)
؟القرار املناسب والفعال يف املوضوع املطروح( ما 2)
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عشر يداحالالفصل   

االستراتيجي للقادة الرياديين التوجه  

 .االسرتاتيجي للقادة الرياديني  : مفهوم التوجهوال أ 

  .همية التوجه االسرتاتيجيأ  : ثانيا  

 .لخلق القيمة املضافة يجه االسرتاتييف التوج س املال الريادير رأ ثالثا : دو 

 .االسرتاتيجي هبعاد التوج : أ رابعا  

.عاملوحاكمية املنظمة وريادية األ االسرتاتيجي   : الربط بني التوجهخامسا  

 . : أسس بناء االسرتاتيجية يف ظل التوجه االسرتاتيجي للمنظمةسادسا  
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عمالمنظمات األ قادة الرياديين فيللراتيجي االست التوجه

 ستراتيجي:التوجه اال: واًلأ

يرسم التوجه االسرتاتيجي الحركة املستقبلية لتصميم املنظمة وخصائصها داخليا  من جهة، 
من  سرتاتيجيموقعها اال  وآلية تفاعلها مع عوامل بيئتها الخاصة والعامة، الذي تشخص عرب

توجه االسرتاتيجي ينطلق من نتائج التفكري االسرتاتيجي ليحدد ن الجهة ثانية. وهكذا فإ
ية جية معطية األولومظاهره التي تسرتشد بها إدارة املنظمة يف تحديد أهدافها االسرتاتي

هداف البقاء املنظمي واملسؤولية االجتامعية والنمو ضمن إطار تصور اسرتاتيجي بعيد األمد.أل 

ترشد إدارة  لتحديد املعامل التياالسرتاتيجي  نتائج التفكريمن االسرتاتيجي  ينبثق التوجه 
تقبلية الحركة املساالسرتاتيجي  ذ يرسم التوجهإ ، سرتاتيجيةهداف اال املنظمة يف تحديد األ 

عن  ال  فض، خرىتفاعلها مع عوامل بيئتها من جهة أ لية صميم املنظمة وخصائصها داخليا  وآ لت
تنافيس  عامل املستقبلية والعمل عىل بناء مركزآفاق األ إىل  لعلياا فتح نوافذ التفكري لدى اإلدارة

 ةذ يعتمد تحديد توجه اسرتاتيجي واضح ودقيق عىل مرتكزات عديد، إ قوي للمنظمة خارجيا  
جية نظم رقابة اسرتاتي -نظمة تدقيق بيئية أ  -نظام معلومات اسرتاتيجي فعال  وجود  :منها

عتمد عىل املنظامت تن غالبية ة يف بيئة املنظمة، إذ إ غريات الحاصلتنبؤات مستقبلية بالت
ظمة املهتمني بنشاط املناالسرتاتيجية إىل  دوات إليصال توجهاتهامجموعة من األساليب واأل 

 ، تليها مرحلة صياغةومخرجاتها من خالل رؤية شاملة يحدد من خاللها حال املنظمة مستقبال 
 نظمةثم اشتقاق الغايات العامة التي تسعى امل، اتيجيةسرت رسالة املنظمة املشتقة من الرؤية اال 

 وقدم العديد من املفكرين والباحثني مفاهيم التوجه، هدافهاأ إىل  تحقيقها والتي ترتجمإىل 
إرساء عمل إىل  نها "منهج محدد يؤدي( بأ Gatignon&xuereb، 1997) ذ عرفهاإ االسرتاتيجي 

 تجاه هذه البيئةاملحيطة، ومرونة ردود األفعال  لبيئتهادراك القيادة املنظامت من خالل إ 
يول أنها "التصورات والقابليات وامل، وهناك من رأى الغاية التي تبتغيها املنظامت"إىل  للوصول

ل عىل سرتاتيجي، وتعموالحوافز والرغبات اإلدارية املعينة التي تسبق وتوجه التخطيط اال 
داة لتنسيق جهود ( بأنها "أ 2001 يها )الراوي،لإ شاروأ  تطوير العمليات واتجاه املنظمة"

تفكري نظمة لتكوين وحدة الاملنظمة عن طريق تحقيق االتصال املؤثر بني جميع مستويات امل
وال ، ومرشدا  ملواردها نحو تلبية احتياجاتها لتعريف املنظمة ببيئتها وتسويغ رشعية بها أ 
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ء نشاإ إىل  الذي ينرصفاالسرتاتيجية  دارةوهناك من رأى أنها "أحد أوجه عملية اإل ، وجودها"

هداف وتقييم املواقف والخيارات واالنتقاء، وهو اسرتاتيجي عرب تعريف الرسالة واأل توجه 
وملا سينتقى ي االسرتاتيج والفرص املوجهة لحركة التخطيطاالسرتاتيجي  وثيق الصلة بالتفكري

االسرتاتيجي  ن التوجهأ إىل  (enrenko&tikkan ،2002)  وبني .من خيارات ملزمة التنفيذ
 يت :من ثالثة توجهات بارزة تتمثل باآل يتض

 رادة املنظمة لتشخيص وتحليل وفهم واستجابة قابلية وإإىل  التوجه نحو الضيف : تشري

 حاجات الضيف.

 اطات ليل واستجابة نشرادة لتشخيص وتحالتوجه نحو املنافس : وتركز عىل القابلية واإل

م نقاط القوة والضعف )القصرية األجل هذا التوجه املنظمة عىل فه ذ يساعداملنافسني، إ 

 جل والحالية واملحتملة( للمنافسني.والطويلة األ 

 : رادة املنظمة الكتساب قاعدة تقنية قوية قصد بها قابلية وإي التوجه نحو التقنية

لتطوير املنتجات والخدمات الجديدة، ويتضمن هذا التوجه نشاطات  واستعاملها
 حث والتطوير واملسح التقني.الب

وحدة التفكري يف املنظمة إذ يعد دليال  عىل ربط جميع الخطط االسرتاتيجي  يفيد التوجه

( يبني الطبيعة 24والشكل ) ولويات بالنسبة لنشاطات املنظمة.األ فيها فضال  عن تحديد 
 سرتاتيجي.الدورية للتوجه اال 
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 20سرتاتيجيالطبيعة الدورية للتوجه اال  (24ل )شك

20 Source: Renko، Maija and Tikkanen Joni، (2002)، Strategic orientations in networked high technology product 

development، Turku School of Economics and Business Administration، Department of Marketing، Technical 

Reports No.12،p.4. بترصف من الباحث:  
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االستراتيجي ههمية التوجثانيًا: أ

آفاق ىل إ يسهم التوجه االسرتاتيجي للمنظامت يف فتح نوافذ التفكري لدى اإلدارة العليا

األعامل املستقبلية، والعمل عىل إعادة حالة من التميز الداخيل وبناء مركز تنافيس قوي 
. إذ إن تحديد توجه اسرتاتيجي واضح ودقيق يقوم عىل مرتكزات عديدة يا  للمنظمة خارج

منها، وجود نظام معلومات اسرتاتيجي فاعل، وأنظمة تدقيق بيئية، ونظم رقابة اسرتاتيجية، 
 : كل مناالسرتاتيجي  وحدد أهمية التوجه وتنبؤات مستقبلية بشأن متغريات بيئة املنظمة

(1997،wood&Robertsonمن خالل تحقيقه لخآ 2006 دار،( )الده ) : يت

 املستقبلية  املعآفاق األ إىل  يف فتح نوافذ التفكري لدى اإلدارة العليااالسرتاتيجي  يسهم التوجه

 .عادة حالة من التميز الداخيل وبناء مركز تنافيس للمنظمة خارجيا  فضال  عن العمل عىل إ 

 مستوى  مثل والعوامل التنظيميةاالسرتاتيجية  عىل املدراء يف صياغةاالسرتاتيجي  يؤثر التوجيه(

 القابليات التقنية( فضال  عن تأثريه املبارش الذي يتبناه املدراء -خصائص املنتج -فرادمهارة األ 
 يف عمل املنظمة مستقبال  واملرتبط باملستوى النهايئ إلنجازات املنظمة.

 ة)امليل الشخيص نحو املخاطر  ترصفات القيادات اإلدارية مثلاالسرتاتيجي  يفرس التوجه -
 داء املنظمة.والتي لها تأثري قوي يف سلوك اإلدارة وأ  استخدام املعلومات( -املوضوعية

 كرث استجابة ووعيا  بظروف البيئة وتغرياتها.جعل املديرين بصفة دامئة أ

 .توحيد جميع الجهود نحو أهداف وغايات واحدة 
يت :التي تتبناها منظامت األعامل باآل  االسرتاتيجي وميكن تحديد أنواع التوجه

 العدايئ : يرتبط بتباطؤ املنظامت يف التكيف مع البيئة املحيطةاالسرتاتيجي  التوجه -أ

 كرب من املنافسني.واد برسعة أوقدرة املنظمة ورسعتها يف تنمية امل، بهم
نظيمي.تالتحلييل : يعكس قدرة املنظمة يف بناء املعرفة والتعلم الاالسرتاتيجي  التوجه -ب

قي حامية الوضع التسويإىل  الدفاعي : السلوكيات التي تهدفاالسرتاتيجي  التوجه -ت
للمنظمة.
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املستقبيل : مستوى جاهزية واستعداد املنظمة ملواجهة الظروف االسرتاتيجي  التوجه -ث

 البيئية القادمة.
 االستباقي : يتمثل بالسلوك الفعال للمنظمة واملكون الرئييساالسرتاتيجي  التوجه -ج

 للتجديد واالبتكار فضال  عن املبادرات املتبناة من املنظمة.
 ،مهمة لجميع مستويات العاملنياالسرتاتيجي  ( أن عملية التفكريbaloch&inam،2010) وبني 

 هدافهاادئ لضامن منظمة ناجحة يف تحقيق أ تأسيس املب، نشاء القيمإ وذلك عن طريق 
اتيجية يف هيكل التوجه كعملية اسرت االسرتاتيجي  همية وجود التفكريمام يؤكد أ االسرتاتيجية 

 ذإ يف هذه العملية بغض النظر عن موقعه من حيث األسبقية  ا  عضوي ا  إذ يعد التفكري مكون
فيام  ،ن الفكرة الجيدة تكون مطلوبةإذ إ ، مر يف كيفية معالجة املشاكليستفاد من هذا األ 

يتم توليد أكرب قدر من األفكار بوقت  كلة أو الفرصة وبعدهاتتضمن العملية تقديم املش
لتحديد التوجه ال يختلف عن دوره يف تغيري أو تقييم االسرتاتيجي  ن دور التفكريمحدد، إذ إ 

 (.25) وجهة املنظامت، إذ ميثل التالزم بينهم دوره واملوضحة يف الشكل

اتيجيسرت والتوجه اال االسرتاتيجي  ( العالقة بني التفكري25) الشكل

ن كونه فكار، فضال  عن دور التوجه من خالل األ يبني العالقة املنطقية بني املفهومني إذ يكم 

جاد عادة النظر باألفكار السابقة إليتطبيق مام سيواجه متغريات تتطلب إ عملية تستلزم ال
حلول جديدة تتعامل مع املعطيات املستحدثة.

توجه استراتيجي تفكير استراتيجي
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ه نحاكمية املنظمة وريادية األعامل، أل  ل بنيحلقة الوصاالسرتاتيجي  ذ يعد التوجهإ 

جيات التي سرتاتيناريوهات وصياغة اال يسرتاتيجي، من خالل بناء سيسهم يف تحقيق النجاح اال 
تحقق رسالة املنظمة الهادفة للبقاء يف السوق وتحقيق الريادية والتفوق يف البيئة التنافسية. 
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لخلق القيمة االستراتيجي  الريادي في التوجهرأس المال  دور :ثالثًا

 Adler) شارأ ذ ادي، إ املـال الريــ سرأ رئيســا  فـي  يعـد رأس املـال االجتامعـي عنصـرا  
& Kwon: 2002)  أن الريادي يستعمل غالبا  رأس املال االجتامعي للحصول عىل املوارد إىل

قع نه يزوداملنظامت بالفرص وتو أل . جديدة و توليد مغامراتأ لبدء مباروع ا التي يحتاجها يف
املعلومات، والتأثري، والتآزر، كنتائج   :من كال( (Adler & Kwon: 2002 املخاطر، وقد حدد

 من قبل جامعات النسيج، معرقلنيبداع والريادية اإل وميكن أن يكون  .لرأس املال االجتامعي
ادية يف تدفق الري دورمن ي ملا له فضل لكيفية تطوير رأس املال االجتامعأ بد من فهم  فال

 والتي تعد املصدرالداخيل للتنافسية ويف خلق القيمة.
 دهكأرادة الفاعلة ملواجهة املخاطر، وهذا ما اإلوعليه، يوجد لدى الكثري من الرياديني 

خرين وليست القوة واآل رادة هي الفارق بني الشخص الناجح اإل"  :بقوله" فينس لومباردي"
 ذ تسهم كل من املنظامت الكبرية والصغرية بخلق القيمة من خالل توجهها نحوإ . "واملعرفة

رأس مال  البارية من الزبون ومتايزها مبنتجاتها وخدماتها الفريدة، ومتسكها واهتاممها باملوارد

ا يف بيئة عىل منافسيه باري، واالجتامعي والثقايف والفكري الذين يساهمون يف تقدم املنظمة
سهم لة األ حما له من دور فاعل يف خلق القيمة املبتكرة التي تعود بفائدة لكل من عامل وملاأل 

 . والعاملني والزبون
لدور رأس املال الريادي يف خلق القيمة للمنظامت، بناء   ا  لقد صاغت الباحثة أمنوذج 

أجاب و  الباحثني،والريادي، ومن خالل مراسلتها لعدد من االسرتاتيجي  عىل اطالعها عىل الفكر
( من جامعة Cezar Scarlat)( وBostjan Antoncic)  :يجاب وأثنا عىل الفكرة كل منباإل

(Politehnica.يف رومانيا ) رأس املال الريادي يف خلق  مصادر ( يوضح أمنوذج26) والشكل
القيمة للمنظامت. 
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 21تفاعل مصادر رأس املال الريادي يف خلق القيمة( 26) شكل

" تنافسية املنظامت وفق حاكمية الاركات وريادية األعامل" أطروحة دكتوراه، كلية اإلدارة واالقتصاد، 2011املصدر : داود، فضيلة سلامن : 21

 جامعة بغداد.

القيمة خلق
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للقادة الريادييناالستراتيجي  بعاد التوجهأ :ابعًار

 سرتاتيجي رؤية القادة الرياديني وسامتهم وكيف يؤثرون يف صياغة وتوجيهال اتخذ الفكرا
فراد ميلكون وظائف قيادية مثل تزويد إن الرياديني هم أ الشاملة للمنظمة، االسرتاتيجية 

 بناء يف يدة، كذلك تسهم القيادة الرياديةاملنظمة برؤية لتطوير وتقديم منتجات وخدمات جد
سواقها املحلية والدولية من خالل السامت الشخصية التي يتمتعون مركز متني للمنظامت يف أ 

 تخاذ القرار، وتبني املخاطرة.االرؤية، والقدرة عىل حل املشاكالت و  بها مثل
)الهجوم   :وهياتيجي االسرت  د للتوجهبعاوجود ستة أ إىل  (VenKatraman، 1989شار )لقد أ  

واملخاطرة  ،ساليب الدفاعية، والرؤية املستقبلية، واالستباقيةاأل و ، املربمج، والتحليل والتخطيط
بعاد هي :( وهذه األ Choy، 2007املحسوبة( )

 لهجوم املربمج :ا -أ
 املنظمة ةأن ميزة الهجومية تنعكس يف مواجهإىل ( VenKatraman، 1989شار )أ لقد 

ني بصورة مبارشة ومقصودة للمحافظة عىل بقاء املنظمة يف السوق، من خالل لتحديات املنافس

سعار، يل األ  : )تقلسرتاتيجيات مثلاوتتضمن  كرب.رد للحصول عىل حصة سوقية أتخصيص املوا
والتاميز، واستهداف نقاط ضعف املنافسني، وجودة السلع والخدمات، وترويج املبيعات، 

 فثـر النمـو وتكثيـاء أ بذلك تستطيـع املنظمـات اقتفـعالن عن طاقات التصنيع(، و اإل و 
وارد ستغالل املبا تكوناالسرتاتيجي  ن ميزة الجانب الهجومي للتوجهإ  سواق.هجومها يف األ 

ــد سرتاتيجيــة الهجوميـة تولكثــر مــن املنافسيــن، فاال ع أوكيفية تطويرها بشكل رسيــ
ومي وقد تستعمل املنظامت التكتيك الهج، يعات والربحيـةداء فــي منــو املبة لأل قيمــة مضافــ

وم هج)الهجوم املبارش، وهجوم التجنب، و   :سواقها التنافسية مثلاملنظامت يف أ من قبل 
 بقائها لها واملحافظة عىلعامكات يف بقاء املنظامت يف مامرسة أ ذ تسهم هذه التكتيالعصابات( إ 

 سواق. يف األ 
 ساليب الدفاعية :األ  -ب

تشييد )  :عن منتجاتها من املنافسني مثل ساليب متعددة للدفاعل املنظامت أ تستعم
هجوم، وزيادة االنتقام املتوقع( أو حامية إحدى القوى الجوهرية أو حواجز دفاعية، وتقليل ال

درتها ن يعتمد عىل قفإن مستوى أعامل املنظمة ميكن أ  املحافظة عليها. وعليه والتكنولوجية أ 
أن و  قل بالتطور خارج هذا املجال املحدد.هيمنتها ضمن مجالها، مع اهتامم أ  يف املحافظة عىل

داء، ويعتمد هذا التصور عىل املكاسب محدد يولد مستويات عالية من األ  الرتكيز عىل سوق
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نشطــة مــع وجــود تـغييــر قلـيــل فــي ن األ الكفء التي تستمد مــن مــدى ضيــق مـــ

راءات الـرسميــة. جــات واإل الـمامرســ
 التحليل والتخطيط : -ج

عرفة القدرة عىل بناء املاالسرتاتيجي  يعكس بعد التحليل والتخطيط الخاص بالتوجه
البعد تستطيع به املنظمة حل وميزة هذا  للمنظمة، وتحقيق عملية التعلم التنظيمي.

 لها.لخارجية ككالت التي تواجهها والتي تضمن معرفة السياقات البيئية الداخلية وااملش
ودراسة  ( يف التخطيط للمنظمةMintzberg :1973)  :هذا البعد كل منإىل  شارقد أ و  

(Miller:1983 يف التخطيط أل )و يساعد عىل تخصيص املوارد من املنظامت، فه ةنواع مختلف
نظمة سرتاتيجية املافضل وموجه نحو هدف محدد يف البيئة من خالل صياغة وتنفيذ بشكل أ 

  الفرص السوقية وتجنب التحديات البيئية.بناء  عىل
 القراءات املستقبلية : -د

 القراءات املستقبلية تنعكس يف القرارات ( إىل أنVenKatraman، 1989شار )لقد أ 
عامل، عىل عالقة الرؤية بأداء األ االسرتاتيجية  لذا تؤكد تصورات األدارة الحالية.االسرتاتيجية 

ستعداد يبقى اال  ذت املضطربة. إ التخطيط الالخطي والبيئآ و  بالرغم من قيود عدم االستقرار
عىل دور معني ليس فقط يف تقليل قلق املنظمة بشأن حالة املستقبل  التنظيمي محافظا  

 ةملعرفــة مــدى التغري املحتمــل فــي مؤشــرات التنافسيـ ا  يضا  يقدم تصــور وإمنا أ التنافيس 
.والصناعة والسوق

 فرص :االستعداد لل -هـ
 ا  ويعد هذا البعد عنرص  جل استغالل الفرص.وهو سلوك مبادر للكشف عن األسواق أل 

بداعي، فهو يعكس تصور املنظمة بشأن اكتشاف الفرص، وكيفية للسلوك اإل بالنسبة  ا  ساسيأ 
ية وميزة هذا البعد هو تحقيق امليزة التنافس التغري يف املحيط التنافيس. ةاستثامرها ومواجه

ون ن تكوعليه فيمكن أ  سواق جديدة.املنظامت يف خلق منتجات جديدة وأ  يةبسبب فاعل

اقة يف مجالها بسرتاتيجيات بورتر التنافسية فتكون ساحدى املنظمة قائدة للسوق وتستعمل إ 
ال عاملها وىل يف مجالتنافيس، وميكن أن تكون املبادر األول يف طرح منتجات جديدة فتكون األ 

 بداع.ومتميزة باالبتكار واإل 
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 املحسوبة : املخاطرة -ح

يجي، ميكن اتسرت تنعكس املخاطرة يف اتخاذ القرار التنظيمي. وميزة املخاطرة للتوجه اال 
 أن املنظامت و املكاسب املمكنة التي تأيت جراء نشاط معني.أن يوصف عىل أنه الخسائر أ 

 واجه املخاطر، والبحث عناملتوجهة نحو املخاطر تقوم بتجميع املوارد واملهارات الريادية مل
 املغامرات الجديدة.
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االستراتيجي  الربط بين التوجه: خامسًا

عمالة وريادية األوحاكمية المنظم

الجوانب  نعامل. وأ العمليات الداخلية ملنظمة األ  كثريا  يف ميكن أن تؤثر حاكمية املنظمة

التوقعات سرتاتيجي، و مليات الداخلية تتضمن )التوجه اال بالع واملرتبطة ربعة لهاة األ ساسياأل 
 االتجاه ذ يعرفإ داء املنظمة. ميكن أن تؤثر يف أ  املالية، وقضايا الشفافية، ونشاط املساهمني(

وتتطلب الحاكمية من أعضاء مجلس اإلدارة تعيني  مد للمنظامت.بتوجه بعيد األ االسرتاتيجي 
نظمة لضامن التوجه الريــادي للمنظمــات. وكــذلك املإىل  سرتاتيجياذوي تفكري  أفراد

عض والتي تسمى من قبل ب فصــاح عــن النتائــج املاليـة بشكل فصيل وسنويب اإل تتطلــ
  فصاح( وهي مقرة من قبل البنك املركزي العراقي.العراقية عينة الدراسة )تقاريراإل املصارف 

ا الفشل يف تطلعاتهإىل  سيؤدي بها إن قضايا انعدام الشفافية من قبل املنظامت،
شطة التي ن، وما هي طبيعة األ االستثامرية، ألن املساهمني يرغبون مبعرفة ماذا تعمل املنظامت

لتعلم وزيادة ا ،نفاق عىل البحث والتطويرأنشطة لل رباحهم، وهل متارس املنظمة م بها أتعظ

ذ يفرض قانون البنك املركزي إ . ةالتنظيمي وريادة املنظمة، وهل لديها آليات رقابة داخلي
هلية بتشكيل لجان التدقيق والرقابة الداخلية والخارجية لعراقي عىل املصارف الحكومية واأل ا

ل بني حلقة الوصاالسرتاتيجي  يعد التوجهف وعليه مطلب من متطلبات حاكمية ااملنظمة. وهو
امل عمية املنظمة وريادية األ غريات حاكذ يربط بني متإ  املتغريات الرئيسة ملوضوع الدراسة.

فعىل  العاملي. وستوى املحيل أو الدويل أ وبني تنافسية املنظامت، سواء أكانت التنافسية عىل امل
، ألن سرتاتيحيةن تحدد توجه املنظمة من خالل الرؤية والرسالة وصياغة اال ة الريادية أ القياد

ل. فضاستثامرها بشكل أ  سيسهم يف اقتفاء أثر الفرص وكيفيةاالسرتاتيجي  التوجه
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: تحليل التوجه االستراتيجي في ظل سادسًا

 ةاالستراتيجية المستخدم

ا التكنولوجي ،تقوم املنظامت من أجل تحقيق األهداف باتخاذ قرارات بشأن التوظيف

أي أن حياة املنظمة منذ نشأتها وأثناء منـوها  لخ.إ..... ،حجم العمل ،طرق العمل ،املستخدمة
ع ستعتمد بشكل أسايس عىل وض ،حتى تحقيقها رؤيتها ومن ثم صياغتها لرؤى  أكرث طمـوحا  و 

غريات لرسعة الت نظرا   ،أهداف وبذل الجهود املناسبة لتحقيقها يف إطار توجهها االسرتاتيجي
فمن البديهي أن تكـون االسرتاتيجية بنفس الديناميكية واملرونة بحيث تواكب كافـة  ،الخارجـية

تطـبيق قد يكون غري قابل لل ،اليوم " مناسبا  حيث ما يبدو "اسرتاتيجيا   ،ستجدات ذات العالقةامل
ن تحليل التوجه االسرتاتيجي يرفع مستوى أداء املنظامت أ لذا من املمكن  ،يف غضـون أشهر

 وذلك من خالل مساعدتها يف :
الل قراءةحدث من خمعرفة ما يحدث يف بيئتها املبارشة ومحاولة التنبؤ مبا ميكن أن ي -1

اإلشارات التي تسبق أي تغيري خارجي.

تقييم أثر مستجدات البيئة الخارجية عىل أعامل املنظمة وأدائها.  -2
حيث االستفادة من الفرص والتقليل من املخاطر. ،االستعداد لالستجابة بفعالية -3

وبذلك ينطوي تحليل التوجه االسرتاتيجي عىل العملية التالية :
فلسفة.وال ،القيم ،الرسالة ،ار االسرتاتيجي للمنظمة والذي يتكون من الرؤيةتحليل اإلط -1

لخ(.إ ،سنيمناف ،موردين ،الزبائن) تحليل العالقة بني املنظمة وأصحاب املصلحة الخارجيني  -2
تحليل إشارات التغيري يف البيئة الخارجية.  -3
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: أسس بناء االستراتيجية في ظل التوجه سابعا

تيجي للمنظمةاالسترا

لطرق سرتاتيجية يتناقض مع التغريات الدامئة للتأكيد عىل أن وضع أسس ثابتة لال عىل الرغم من ا

ها أو الخارجية نالتكتيكية التى تتسم برسعة التغري ملسايرة التطورات الحادثة سواء الداخلية م
ناء بيف  نتاجهان القواعد واألسس متثل الخطوط األساسية التى ميكن إ لكن ميكن القول إ 

 االسرتاتيجية الرتبوية ومن بني هذه القواعد واألسس ما يىل :
بناء االسرتاتيجية هى تحديد األهداف بطريقة واضحة ومقارنتها بالوسائليف  ن نقطة البدءأ  -1

مة بني األهداف وطرق تحقيقها. اإلمكانات مع مالحظة رضورة املالءو 
هامن تغريات بعضمع القدرة عىل مواجهة ما ينشأ مراعاة أن تتسم االسرتاتيجية باملرونة  -2

خر يرتبط بعامل التغري مع مالحظة أن هناك عوامل طارئة ميكن أن تحدث محتمل والبعض اآل 
 لذا يراعى أن تكون االسرتاتيجية دينامية ومرنة. 

كام ،ن االسرتاتيجية بناء عقىل تنظيمى يعمل عىل تحقيق األهداف التى تضعها السياسةأ  -3

لكنها ليست منفصلة عنها.  ،التنظيميف  أنها تالية لها
يالتومن ثم فإنها ال تهتم بالتفص ،ن االسرتاتيجية بجميع مستوياتها تسبق التخطيطأ  -4

مجال التخطيط. يف  الواجبة
ة .نشطة املنظمعالقاتها بواقع أ يف  مول والتكاملمراعاة أن تتسم االسرتاتيجية بالش -5

،عى االستمرارية االسرتاتيجية مع اعتامد كل مرحلة عىل املرحلة التى تسبقهاينبغي أن يُرا-6
 حتى ميكن التنبؤ بالتغريات املتوقعة الحدوث.  مناسبا   يوعىل أن يكون املدى الزمن

يعكس فلسفة املنظمة للقيام بتعديالت جذرية عىل مجموعة من القيم لتوجه االسرتاتيجي ن اأ 
 فقد حدد، داء املتفوقاأل إىل  ل املنظمة محاولة الوصول بهاواملعتقدات التي توجه عم

(، توجه MOنواع من التوجهات وهي : التوجه التسويقي )التوجهات االسرتاتيجية بخمسة أ 
والشكل  ،(EO(، والتوجه الريادي )LO(، التوجه التعليمي )SO(، توجه الخدمات )ROاملوارد )

 ( يوضح هذه التوجهات.27)
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 22نواع التوجهات االسرتاتيجيةأ ( : 27شكل )

( :3وميكن توضيح هذه التوجهات حسب الجدول )

22 Source: Lamberts، Lucio and Paladino، Angela، (2013)، “Moving Forward with Service Dominant logic: Exploring 

the Strategic Orientation of a Service - Centred View of the Firm “، Journal of Business since and applied management 

vol.8، No.1، p.4. 

هوصفالتوجه ت

1
التوجه التسويقي 

(MO) 
التوجه االسرتاتيجي للمنظمة الذي يدعم ويؤيد مفهوم 

 التسويق.

(ROتوجه املوارد ) 2
 التوجه االسرتاتيجي للمنظمة الذي ينطبق عليه مبادئ

 .هة النظر القامئة عىل املواردوج

التوجه 
 االستراتيجي

 توجه الموارد

التوجه التسويقي توجه الخدمات  التوجه الريادي

التوجه التعليمي

للمنظامتاملختلفة  االسرتاتيجية  : التوجهات(3جدول )  
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(SOتوجه الخدمات ) 3
أحداث الخدمة، املامرسات، اإلجراءات داخل إطار العمل 

 ت التفوق.املتوقع وخدمة مكافآ 

(LOتوجه التعليمي ) 4
داخل نطاق املنظمة والذي يتضمن  النشاط املعمول به

 نشاء واستعامل املعرفة لتعزيز امليزة التنافسية.إ 

(EOجه الريادي )التو  5
ت والسلوكيات التي تشجع ريادة األعامل يف املامرسا

ن الريادة هي املدى الذي تبدع به املنظمة، املنظمة، إذ إ 

 والعمل بشكل استباقي، وتقبل املخاطر.
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 الفصل الثاني عشر

 التخطيط االستراتيجي

 : نشأت وتطور التخطيط االسرتاتيجيوال أ 

 مفهوم التخطيط االسرتاتيجي : ثانيا  

 همية التخطيط االسرتاتيجي : أ ثالثا  

  : مبادئ التخطيط االسرتاتيجيرابعا  

  : خصائص التخطيط االسرتاتيجيخامسا  

  : معوقات التخطيط االسرتاتيجيسادسا  
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التخطيط االستراتيجي

 متهيد :

قات و عوائد واملبادئ واملوالف مفهوم التخطيط االسرتاتيجي وأهميته وأهدافهسيتناول الفصل 

 التي تواجه املنظامت يف عملية التخطيط االسرتاتيجي.

 : نشأة التخطيط االستراتيجي واًلأ

م يف الواليات املتحدة 1950عام إىل  يعود ظهور املفهوم الحديث للتخطيط االسرتاتيجيّ 
إعداد  يف التدريب عىل التأثري عىل قطاع األعامل يف الاركات، واملساهمةإىل  األمريكيّة، وأّدى

م أصبحت أفكار 1970م و1960 يامليزانيات املاليّة، ويف الفرتة الزمنيّة بني منتصف عام
التخطيط االسرتاتيجّي ُمنتارة  يف أغلب الاركات الكبرية. يف هذا الوقت عملت الحكومة 

خاّصة ليف الاألمريكيّة عىل وضع ميزانيٍّة لتطبيق الربامج، وتَسجيل املعلومات حول التكا
م أصدرت الاركات، واملنظاّمت، 1980يف عام  ،(5)باألنشطة املُرتبطة بالتخطيط االسرتاتيجّي.

وائد مجموعة من الفاالسرتاتيجّي، وتقدميه  واملنظامت العامة اعرتافاتها حول نجاح التخطيط
اتيجيٍّة سرت التي تدعم عملها، وخصوصا  بعد تطبيق التسويق ألعاملها الذي اعتمد عىل وجود ا

ُمعيّنة، وحرصت جامعة هارفرد تحديدا  كلية إدارة األعامل التابعة لها عىل وضع مجموعة من 
النامذج، وصياغة سياسة خاّصة يف التخطيط االسرتاتيجّي العام، والذي تضّمن وضع منهج خاص 

عىل  هبه احتوى عىل معلوماٍت حول الفرص، ونقاط الضعف والقّوة والتهديدات، وتّم تطبيق
نطاق العمل يف جامعة هارفارد، وشّكل الحقا  النموذج املُعتمد للتخطيط االسرتاتيجّي. لذا مر 

التخطيط االسرتاتيجي من حيث املفهوم واملحتوى واألبعاد بعد مراحل تاريخية ميكن تلخيصها 
 :مبا ييل

املرحلةالسنة

ق.م حتى  ) 5۰۰) من سنة

 اآلن

مفهوم عسكري بحت

ظهور أول منوذج للتخطيط االسرتاتيجي يف إدارة األعامل  )۱۹۲۰) سنة

)منوذج هارفارد(
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أول منوذج يف التخطيط االسرتاتيجي يف التنمية الصناعية )۱۹5۰ (سنة

 والتسويق ظهر

ن لجميع املنظامت اسرتاتيجيات انتشار فرضية مفادها أ .(۱۹5۰- ۱۹55( سنة

رت فت بذلك أم ال، شعسواء أعلنتها أو مل تعلنها، وسواء اعرت 
 بذلك أو مل تشعر. 

-۱۹55وذلك خالل الفرتة )

۱۹۹۰(.

الخطة البعيدة املدي تأخذ معنى االسرتاتيجية التي تسعى 

 ما تطمح إليه.إىل  الوصولإىل  املنظمة من خاللها

تبني التخطيط االسرتاتيجي كأداة إدارية يف جميع .(۱۹۹۰منذ سنة )
 اع الخاصمؤسسات األعامل يف القط

 عن مصطلح سیطر مفهوم التخطيط االسرتاتيجي بدال (.۱۹۹5 -۱۹۹۰خالل الفرتة )

التخطيط البعيد املدى الذي بدأت تتكشف عيوبه وثغراته 
 عىل صعيد املنظامت املختلفة

أصبح التخطيط االسرتاتيجي أداة للدارة الحكومية )القطاع (.۱۹۸۰منذ سنة )
 العام(

 جية وبعض العلوم ذاتتناول تفسريات جديدة لالسرتاتي(.۱۹۸۹من سنة )

 العالقة بها

 –۱۹۹۲ابتداء من سنة )

۱۹۹۹)

ظهور محاوالت لتحديث التخطيط االسرتاتيجي، وظهور 

التفكري االسرتاتيجي كبديل للتخطيط االسرتاتيجي وكمرحلة 
تسبق عملية التخطيط، وطرح أفكار عن القيادات، 

 ن تفكر بطريقة اسرتاتيجيةوالعقول التي يتعني أ 

تقدم التفكري االسرتاتيجي عىل بقية املصطلحات اآلنإىل  – من۲۰۰۱
ونه دباعتباره نقطة البدء واالنطالق، و االسرتاتيجية األخرى 

 ال ميكن أن تكون هناك خطط أو اسرتاتيجية
( مراحل تطور مفهوم التخطيط االسرتاتيجي4جدول )
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ستراتيجي: مفهوم التخطيط االثانيًا

، ىللتخطيط االسرتاتيجي مفهوم يعمل عىل تحديد وكتابة األهداف طويلة املد
راءات جبرامج وإ إىل  وتجزئة األهداف التفصيلية،، هداف تفصيليةأ إىل  وتجزئة هذه األهداف

 داء ومؤرش تنفيذ خاصووضع مؤرش قياس أ ومعرفة املتطلبات التي يحتاجها كل هدف، ، ومهام
يق تحقإىل  وتوزيع هذه املهام وبتنفيذها وتجميعها نصل، دول زمني محددوربطه بج، به

ويتم كل هذا بطريقة محددة واقعية قابلة ، الرؤية العامة التي تهدف املنظمة االنتقال إليها
للتنفيذ ويف إطار تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة وتحديد املخاطر والفرص ونقاط 

، اديا  ع ذن التخطيط االسرتاتيجي ليس شيئا  إ  ،ية والخارجية للمنظمةالقوة والضعف الداخل
ن تساعد املنظامت الحكومية ولكنه مجموعة من املفاهيم، اإلجراءات، واألدوات التي ميكن أ 

ؤيتها وخلقها ر يف أدائها لرسالتها أو تنفيذها  كرث نجاحا  نظامت غري الهادفة للربح، لتصبح أوامل
 ك من خالل :للقيمة العامة، وذل

كبرية وصعبة  دارة العامة تواجه تحدياتمدراء وقادة الحكومة ومنظامت اإل  نأ  .1

أبرزها ، و حداث املؤثرة يف العقد األخري يف العراق خصوصا  نتيجة للتوجهات واأل 
 الفقر واملرض، الجفاف والخدمات. البطالة، رهاب، الفساد،اإل

جيب ن تستينبغي أ  جيدا   مال ن تنجو من الفشل وتؤدي عاملنظامت التي تريد أ  .2
 عداد اسرتاتيجيات.وبالتايل يزداد تركيزها نحو إ ، للتحديات املتواصلة

ن تنتج الخدمات وتقدمها بشكل عراق نريد من املنظامت الحكومية أ نحن يف ال .3
و تترصف، وتتعلم تعمل أ ، ن تفكرمام يتطلب منها أ ، متميز للمواطنني

 .ساس ملساعدة قادتها عىل ذلكجي مصمم باأل ، والتخطيط االسرتاتياسرتاتيجيا  
اتيجي هو جميع الجهود املوجهة إلنتاج أو توليد قرارات أساسية ن التخطيط االسرت لذا فإ

 ن تَشذب وتحدد شكل ووجهة املنظمة نحو "من تكون هي، وماذا تعمل،ومسارات عمل ميكن أ 
حالة ثبات من التغيري  ي يفعامل(، ه. وأن جميع املنظامت )العامة واأل وملاذا تؤدي ذلك"

وال تحتاج لذلك. فاألفراد حالهم أنهم يأتون ، نها مستقرةوالتحول، إذا ما فكرت إداراتها أ 
خر، املوازنات هي األخرى تتغري، وأصحاب املصالح يحتاجون دوار تتغري من وقت آل ويذهبون، األ 

ي هو الوسيلة التخطيط االسرتاتيج ، لذا ميكن تعريفغري ذلكإىل  ون التغري يف البيئة. وماويتوقع
يجي ن يكون التخطيط االسرتاتألجل أ . و بل والسعي لجعل هذا التصميم واقعيا  لتصميم املستق

بشكل عميل، ويرتبط مع التخطيط التكتييك والتشغييل. كام يجب  ن يكون موجها  ، يجب أ فعاال 
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ي، املورد البار ، علوماتتكنولوجيا امل نواع التخطيط الوظيفي متضمنا  أن يرتبط مع كل أ 

 عامل األخرى.التمويل، وخطط األ 



التفكري االسرتاتيجي التخطيط والسيناريو

202

استخدام التخطيط االستراتيجيإلى  سباب توجه المنظماتثالًثا: أ

 ،ن تذهبأين تريد أ إىل  تعرفمن الخيارات التي تجعل املنظامت  ا  يعد واحد .1
ا يف جازاتهنمن خالل أجندة أو مفكرة تتناول إ  ات بنفسهاري وكيف تدير التغي

 املستقبل.
ة ما العمل، والتعلم. وعاد، سلوب أو طريقة للتفكريالتخطيط االسرتاتيجي هو أ   .2

. "حيث الرتكيز عىل "الصورة الكبريةيجعل املنظمة تتخذ النظرة الشاملة من 
عامل املحددة فإن هذا التخطيط يتوجه نحو األ ولكن يف نفس الوقت 

 واملستهدفة.
رث من كحمل يف طياته املنظور االستباقي أي حيانا  اتيجي أ كام أن التخطيط االسرت  .3

 ا  الفعل. فهو يف هذه الحالة يكون مرن الترصفات االستجابية أو ردتوجهه نحو 
 .ا  وعملي

أنه املؤرش السليم التخاذ القرارات وتخصيص املوارد يف املجاالت الصحيحة لها  .4

 داخل املنظمة.
ح وضو  وجمع معلومات فاعلة، ا  واسع ا  يتطلب التخطيط االسرتاتيجي مقياس .5

ن ع الرسالة يك تكون مرضية، وقضايا تخاطب الجميع عىل طول املسار، فضال 
حالية.كيد عىل املضامني املستقبلية للقرارات الكتشاف البدائل االسرتاتيجية والتأا

ن يسهل االتصاالت، املشاركة، ويكيف املصالح التخطيط االسرتاتيجي ميكن أ  .6
 متخذ القرار.إىل  ة، ويقدم النصائحاملتباعد

ل لعوامتوثق وتناقش البيئة من حيث وجودها وعملها فيها، وتكتشف تلك ا .7
. دوارها يف املجتمعوتنفيذها أل  عاملهاواالتجاهات التي تؤثر يف أسلوب إدارة أ 

و التحديات التي تواجهها.وتوضيح وتحديد نوع القضايا أ 
 .ن متيضالرؤية من حيث إىل أين تريد أ  وصياغة، هداف التنظيميةتحديد األ  .8

ن ع ضال ف دوار املناطة بها، وتحقيق رسالتها،األ تطوير االسرتاتيجيات لتلبية تلك  .9
أو إعادة النظر يف تكليفاتها، أو ، عادة اختبارخلق القيمة املجتمعية من خالل إ 

مل مع انتاج الخدمة، وانضاج شكل وطبيعة التعيف رسالتها، أو يف قيمها، أو يف إ 
الزبائن واملستخدمني واملمولني. 
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دعم اإلدارة لالستمراريّة يف تحقيق القيادة الفّعالة لكافة مكونات املنظمة عن  .10

طريق فرض السيطرة عىل العمل وتوقع مصريه يف املستقبل املشاركة يف وضع 
ات داملَعايري العامة، والربامج املُناسبة التي من املمكن تطبيقها عىل جميع املوجو 

 .يف نظام العمل
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همّية التخطيط االستراتيجي: أرابعًا

يعد  التخطيط االسرتاتيجّي يف بيئة العمل من أهّم العمليات اإلداريّة، وتتلّخص أهميّته وفقا   
 للنقاط اآلتية :

املساعدة يف املحافظة عىل رأس املال من خالل ُمراجعة األداء املايل للعمل،  .1
عىل توفري التحديثات الدامئة له، ماّم يُساهم يف تحقيق أفضل النتائج،  والحرص

  .والتأكد من أّن العمل يسري عىل الطريق الصحيح
املُساهمة يف تحديد إطاٍر زمنيٍّ لتطبيق العمل من خالل االعتامد عىل وضع  .2

املُشاركة يف  .خطة اسرتاتيجيّة مناسبة تساهم يف تصميم الخطوات الخاّصة به
أشياء قابلٍة للقياس والتطبيق حتى يتّم تحقيق إىل  حويل األعامل املُخطّط لهات

  .املعرفة الكافية يف الحصول عىل النتائج املقبولة
تنظيم عمليّة التسلسل يف مجمل  .تقديم منطق سليم يف عمليّة تقييم املوازنات .3

  .الجهود التخطيطيّة عرب جميع املستويات اإلداريّة

مبادرته يف صناعة األحداث إىل  ل املدير مبتكرا  وخاّلقا ، إضافة  العمل عىل جع .4
العمل عىل توضيح صورة املؤسسة أمام كافة أصحاب الشأن   .وليس تلقيها

  .واملصالح
بناء رؤية واضحة واقعية للمنظمة تجعلك تسري يف طريق مستقيم تجاه  .5

 تحقيقها. 
.هذه املوارد االستغالل األمثلمعرفة املوارد التي تستخدمها املؤسسة واستغالل  .6

التكامل بني أفراد العمل فلكل فرد مهمة يعمل عليها لتنفيذ جزء من صورة كلية  .7
 . للمنظمة

التوازن بني التفكري والتخطيط والتنفيذ ومعرفة املتطلبات للعمليات التنفيذية  .8
. ا  مام يقلل مشاكل التنفيذ ويجعل العملية التنفيذية أكرث رسعة وثبات
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: فوائد التخطيط االستراتيجي للمنظماتخامسًا

يساعد املنظمة عىل التوظيف الرشيد لقدراتها املالية واالقتصادية وتحقيق نتائج أفضل  .1
 .من هذا التوظيف يف املستقبل

ء حيث يشارك جميعهم يف بنا ،يعزز العمل الجامعي ويكسب الخربة لكافة أفراد املنظمة .2
  .االسرتاتيجية ووضع أهدافها

يساعد عىل تحسني أداء املنظمة من خالل كشف القضايا الرئيسية ألنشطتها والصعوبات  .3
  .املتغريات برسعةو  التي تواجهها والتعامل بكفاءة مع الظروف

يدفع باتجاه تحسني كيفية صنع القرار ألنه يؤكد النشاطات الرئيسية للمنظمة وكيفية  .4
ساعد املنظمة عىل تثبيت نواياها ووضع تحقيقها والقرارات الفاعلة لبلوغها، فهو ي

األساليب الالزمة للتعامل معها وإصدار التوصيات الالزمة بوضعها عىل مسالكها 
  .الصحيحة

 ة ملختلف جوانبيعمل عىل توسيع معارف املنظمة ودراساتها وبناء قواعد معلوماتي .5

 .البيئة الخارجية املحيطة بهاعملها الداخلية و 
.للحاجات والقضايا املُتعلّقة يف املؤسسة توفري إدراٍك كامل .6

  .املساعدة عىل تحديد املهام العاّمة للمنظمة والرتكيز عىل نتائجها .7
يساعد التخطيط االسرتاتيجي عىل تكامل واتساق أنشطة املنظمة وذلك بإحداثه أنظمة  .8

:وكام يظهره الشكل التايل .عمل متوامئة ومتكاملة بعيدة عن التقاطع والتضارب

للتخطيط االسرتاتيجي : ةمتعدد خرىوهناك من يجد منافع أ 

ق دوارها الجديدة وخلحيث تعزيز أداء املنظمة يف تنفيذ رسالتها وأ زيادة الفاعلية من  .1
 عن تحسني استجابة املنظمة للظروف املتغرية الرسيعة يف البيئة. فضال ، القيمة العامة

جاز نسرتاتيجي تحقيق النتائج وإ طيط اال حيث ميكن من خالل التخ ،زيادة الكفاءة .2
املخرجات بأقل املوارد والكلف.
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حيث تفهم املنظمة مواقفها وبشكل واضح عىل األمد  فضل،والتعلم األ تحسني الفهم  .3

والت طار توضيحي ملدلع مفاهيم صحيحة حول عملها وبناء إالبعيد، وكذلك تستطيع وض
 تطوير االسرتاتيجية وتنفيذها.

ملتخذ  ومسهلة مركزة، متامسكة، ا  سسذ يوفر التخطيط االسرتاتيجي أ اتخاذ قرار أفضل، إ  .4
 القرار بحيث تتقرب له النتائج يف املستقبل.

ساسيات القيادة وقدرات التفكري القدرات التنظيمية من حيث تحسني أ تعزيز  .5
 عن تقوية الترصف والتعلم االسرتاتيجي. لها، فضال  االسرتاتيجي

 ن الرسالة، الرؤية، الغايات، االسرتاتيجيات،ت العامة، إذ إ سني االتصاالت والعالقاتح .6
 صحاب املصالح بشكل فعال. كام تتمكن املنظمة منأ إىل  والربامج الفعلية ميكن توصيلها

 دارة.ور مرغوب لها من حيث التأسيس واإل تكوين تص
عية سناد السيايس، حيث بوجود تخطيط اسرتاتيجي تكتسب املنظمة الار توفري الدعم واإل  .7

.ا  ومالي يا  داروإ  ا  يوالقوة والتأييد من الحكومة ومنظامتها، ورمبا تتآلف معها وتدعمها قانون
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: خصائص التخطيط االستراتيجيسادسا

:يتميز التخطيط االسرتاتيجي بخصائص عدة ميكن إجاملها باآليت 

ثار الطويلة األجلاآل  -1
ذا ال وه ،جوهرية وهامة يف املنظمةإحداث تغريات إىل  يهدف التخطيط االسرتاتيجي 

.فرتة طويلة األمد وتكاليفه كبرية وجهود مهمةإىل  يظهر يف األجل القصري بل يحتاج
املشاركة الواسعة -2

 يتطلب التخطيط االسرتاتيجي مشاركة واسعة يف وضعه ابتداء من اإلدارة العليا ونزوال  
.العاملني واملستفيدين والجمهور وغريهمإىل 

:املرونة -3
يتميز التخطيط االسرتاتيجي باملرونة ليك يستطيع مواجهة التغريات املحتملة عند  

.التنفيذ
:حشد الطاقات الكامنة واملوارد -4

يسعى التخطيط االسرتاتيجي لحشد جميع طاقات املنظمة الكامنة ومواردها املتاحة  
جيهها نحو تحقيق األهداف سواء الذاتية أو التي ميكن توفريها من خارج املنظمة وتو 

.املرسومة
:املستقبلية -5

بالرغم  (Futuring) املستقبل فهو أسلوب مستقبيلإىل  ينظر التخطيط االسرتاتيجي 
ه نحارض ألغراض معرفة واقع املنظمة إال أ نه يعتمد مؤرشات املايض ومعطيات المن أ 

.ينطلق من منا لريسم أهداف املستقبل

ولوياتترتيب الخيارات واأل  -6
من الخصائص املهمة للعمل االسرتاتيجي أنه يضع الخيارات أمام املنظمة التي  

.نه يرتب الربامج التنفيذية حسب أولوياتها وأهميتهاا يف خطتها التنفيذية وأ تسلكه
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: مبادئ التخطيط االستراتيجي سابعا

بادئ منها :إّن وجود التخطيط االسرتاتيجّي يف املنشآت يرتبط مبجموعة من امل
.دعم دور إدارة األزمات يف االستعداد للتغرّيات غري املتوقّعة -1

 .الهدف من التخطيط االسرتاتيجيّ إىل  اختبار البدائل املُمكنة للوصول -2
دراسة االحتامالت املُتاحة من أجل مواجهة التحديات، والتقليل من التهديدات التي تؤثّر عىل -3

 .العمل
د والطاقة املتاحة؛ من أجل جعل العمل أكرث فاعليّة.االستخدام األمثل للموار  -4

: مالمح التخطيط االستراتيجيثامنا

سرتاتيجي : أهم مالمح التخطيط اال  
 .يعترب التخطيط االسرتاتيجي نظاما  متكامال  يتّم بخطواٍت متعارٍف عليها -5

الزمةوالخطوات ال يحّدد مسار املبادرة مستقبال ، بحيث يتضمن رسالة تلك املبادرة وأهدافها -6

 .تحديد جميع الجهود املوجهة يف عمليّة تخصيص املواردإىل  لتحقيق هذا األمر، إضافة  
تحديد إىل يتّم من خالل هذا التخطيط تحديد املجاالت التي متيّز املبادرة مستقبال ، إضافة   -7

 .جميع األنشطة واألعامل املتعلقة باملبادرة مستقبال  
رتاتيجي رد فعل لجميع نقاط الضعف والقّوة يف طريقة أداء املبادرة، إضافة  يعترب التخطيط االس -8

جميع التهديدات البيئيّة والفرص املتاحة بها، وذلك بهدف تنمية وتطوير مجاالت التنافس إىل 
 .والتميّز املتاحة أمام املبادرة يف املستقبل

متييزيث يعمل عىل تحديد و التخطيط االسرتاتيجي هو أسلوب عمل عىل جميع املستويات، بح -9
يحدد هذا التخطيط املزايا والعوائد التنمويّة  .مساهامت ووظائف كل مستوى عىل حدة

 والخرييّة واالجتامعيّة يف املبادرة.
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: معوقات التخطيط االستراتيجيتاسعا

:تقف أمام التخطيط االسرتاتيجي عقبات ومصاعب كثرية منها ما ييل 
:دل الرسيع يف البيئةري والتبيالتغ -1

استقرار إىل  فإنها بحاجة( سنوات فأكرث 5مبا أن االسرتاتيجية هي خطة بعيدة املدى ) 
ىل إ ن التغيريات الرسيعة تؤدي باالسرتاتيجيةالتي تحيط بها خالل هذه الفرتة وأ الظروف 

.لهافش تعرثها ورمباإىل  مواجهة واقع جديد يختلف عن الواقع الذي بنيت عليه مام يؤدي
 :عدم قدرة اإلدارة عىل تحديد األهداف وبناء خطة اسرتاتيجية -2

بالرغم من أن اإلدارة قد يتوفر لديها إميان كامل بأهمية التخطيط االسرتاتيجي ورضوراته 
ولكنها ال متلك مقومات وقدرات عىل وضع الخطة االسرتاتيجية وتحديد أهدافها وخطتها 

نت ن استعا عن إمكانيات املنظمة الذاتية وإ تعرب وأخرا   أوال  ن الخطة هيإ حيث  ،التنفيذية
 .بالغري يف وضع خطتها لكنها لن تكون قادرة عىل تنفيذها

:مقاومة بعض العنارص يف املنظمة للتغيري -3

أن من أول مهام التخطيط االسرتاتيجي إحداث تغريات يف عمل املنظمة نحو األفضل وتبني  
ت لهذا الغرض وقد تعمل بعض العنارص يف املنظمة التي عهدت سياسات وبرامج وإجراءا

رفض السياسات الجديدة والتمسك بواقعها إىل  السياسات القامئة وإجراءاتها وتعودت عليها
.القائم

:املوارد املالية للمنظمة -4
خطة اسرتاتيجية مهام كانت طموحاتها وحسن صياغتها فإنها قد من املعروف أن أي  

بة املوارد املالية التي يتعني عىل املخطط التفكري بها منذ البداية ألن عدم توفر تصطدم بعق
.التوقف ورمبا الفشلإىل  األموال الالزمة لتغطية نفقات الخطة يؤدي بها

:عدم وضوح املسؤوليات داخل املنظمة وضعف هيكلها التنظيمي-5
دارية املختلفة يف املنظمة مع ن عدم توزيع املسؤوليات والصالحيات عىل املستويات اإل إ  

عدم وجود هيكل تنظيمي ييل حاجات العمل االسرتاتيجي يعترب إحدى أهم العقبات التي 
.تعرتض الخطة االسرتاتيجية

:انشغال املستويات اإلدارية العليا باملشكالت الروتينية اليومية -6
 شکالت االسرتاتيجية التي تنهضإن إعطاء األعامل اليومية االهتامم األول وعدم االكرتاث بامل 
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وضع خطة إىل  بها املنظمة وتعمل عىل تطورها يلهي املنظمة ومينعها من االنرصاف

 .األمامإىل  اسرتاتيجية تنهض بها
:املعلومات والبيانات اإلحصائية -7

تقوم الخطة االسرتاتيجية عىل بعض األسس املهمة منها دراسة املايض والحارض والتنبؤ  
ن وليك تكون هذه األسس صحيحة ال بد م ،بل مبا يف ذلك البيئة الداخلية والخارجيةباملستق

توفر بيانات ومعلومات كافية لهذا الغرض، وبعكسه يواجه املخطط صعوبات يف بناء أهدافه 
 .وسياساته املستقبلية ورسم خطة اسرتاتيجية سليمة

ربط التخطيط االسرتاتيجي بفرتة األزمات -8
لل عتقاد خاطئ يقااد بأن التخطيط االسرتاتيجي هو عمل ملواجهة األزمات، وهذا يسود االعتق

ن التخطيط ، حيث إ من أهمية التخطيط ويقلص من دوره يف تطوير املنظمة ونجاحها
 .دميومة املنظمة واستمرارها ب لكل الظروف ورضوري للمحافظة عىلاالسرتاتيجي أسلو 
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عشر الثالثالفصل   

عمالالريادي لمنظمات األ هلتوجا  

 ه الريادي : مفهوم التوجوال أ 

 الريادي ههمية التوج : أ ثانيا  

 الريادي ونجاح املنظامت ه : التوجثالثا  

الريادي يف القرن الحادي والعارين ه : التوجرابعا  
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التوجه الريادي

 The Entrepreneurial Orientationواًل: مفهوم التوجه الريادي أ

تعد الريادة ظاهرة معقدة ومتعددة األبعاد ويعتمد التعريف الحديث ملفهوم 
الريادة عىل اإلطار واملنظور الذي يتم من خالله تناول معنى الريادة، فقد ينبثق املفهوم عن 

فالريادة غري مرتبطة  ،يخضع لتعريف موحد منظور اجتامعي، أو اقتصادي، أو إداري، وال
إن الريادة متثل جزءا  أساسيا  من املجتمع واالقتصاد ما دام  و علم معني.أ  مهنة، بوظيفة، أو

ن ميثلون مصدرا  رئيسيا  للنمو االقتصادي، وعليه حازت الريادة عىل الكثري من االهتامم و الريادي
فاهيم خرية تعددت املاملجاالت املختلف. ويف اآلونة األ من كل من السياسيني والباحثني ويف 

الرغبة ة هي القدرة و ن الريادفقد جاءت بعض هذه املفاهيم عىل أ  الريادة وطبيعتها،املرتبطة ب
االبتكار  بعض املفاهيم الجديدة مثل : شمولها عىلإىل  دارتها، باإلضافةيف تنظيم األعامل وإ 

املخاطر.  بداع والقدرة عىل تحملواإل 

وتعني  روادا ، ريادا ، نها كلمة جاءت من َرّود،ووردت الريادة يف معجم األعلم عىل أ 
رض وتفقد ما حولها من املراعي واملياه ليبني هل هي راد اليشء : طلبه وراَد األرض : دار األ 

( والذي Entreprenderمن املصطلح الفرنيس ) تم اشتقاقهن الريادة مفهوم أ و ، صالحة للنزول
امل تعني القيام عىل الشخص القيام به، ويف مفاهيم إدارة األ الذي يجب ع ءتعني ما اليش

 نشاء واالستيالء عىلعملية إ  نهاالريادة وفقا  ملنظور الفرص عىل أ مبغامرة جديدة. وعرفت 
نظور ليا . والريادة وفقا  للمالفرص ومالحقتها بغض النظر عن املوارد التي متتلكها املنظمة حا

 وبالتايل ،النجاحىل إ فراد الريادين هم الذين يوصلون املنظامتاإلداري هي اإلدارة، وأن األ 
 يضا  هاجسوهي أ  .التنافسإىل  قيمة عالية للوصول من خاللها ييعملون عىل تطوير منتجات ذ

ور االقتصادي ن املنظوإ  .فرصة، نهج شمويل وطريقة قيادة متوازنة من التفكري واملنطق والتمثيل
 ع جديد أو نشاطق نشاط اقتصادي جديد مبا يف ذلك إنشاء مارو خل نهايعرف الريادة عىل أ 

شكال حديثة للتكنولوجي. اقتصادي جديد أو إدخال أ 

فراد الذين تكون لديهم الرؤية والقدرة ( الرياديون عىل أنهم األ Hitt،2009)وعرف 
 .عىل اغتنام الفرص وتحمل املخاطر لخلق االبتكارات بهدف استثامر ومواصلة تلك الفرص

 Boltonad and)و (:Zimmerer and Scarborough،2005)واتفق كل من 
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Thompson،2006)  عىل تحديد خصائص الريادي وهي الرغبة يف تحمل املخاطر، الثقة

من الطاقة، الطموح والرؤية  هائال  ا  بالنفس، الرغبة يف التغذية العكسية، امتالكه مخزون
سبني، القدرة عىل نافراد امليف التنظيم والقدرة عىل تحديد األعامل واأل املستقبلية، املهارة العالية 

( لهذه الخصائص بقدرة الريادي :Fane،2011ضاف )وأ  تكوين شبكات من العالقات العامة.
 خرين يف حل املشاكل وجها  لوجه.االتصاالت الجيدة والتعامل مع اآل عىل القيام ب

بشكٍل واضح ( Orientationsعرض بعض الكتاب التوجهات )ما التوجه الريادي فقد أ 
نها القدرات الحيوية عىل أ  (Wang and Ahmed،2007) . وعرف"لقدرة الحيويةا"نها عىل أ 

إعادة تكوين، إعادة تجديد، التوجه السلويك الذي تتبعه املنظمة باستمرار محاولة لدمج، "

ة ساسيوإعادة تدوير مواردها وقدراتها واألهم من ذلك هو رفع مستوى وإعادة بناء القدرات األ 
. "لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة ديناميكيةلالستجابة للبيئة ال

 ن تكون يفيجب أ  ( فإن املنظمة التي يكون لديها توجه رياديMiller،1983)ـووفقا  ل
االستباقية.  بداع فضال  عن امتالكها صفةعىل تحمل املخاطر وقادرة عىل اإل  ذات الوقت قادرة

منظور إىل  رجاعهايادي ميكن إأن جذور التوجه الر (Lumpkin and Dess،1996) يرى امبين
نظمة، ن البيئة وحدها ال تحدد نجاح امل، وعىل هذا األساس فإالخيار االسرتاتيجي يف االسرتاتيجية

لها تأثري يف ذلك. ولكن اتخاذ القرارات االسرتاتيجية أيضا  

 Lumpkin)و (Covin and Slevin،1989،1991)ونتيجة  للدراسات التي قام بها 
and Dess، 1996) للدراسات السابقة التي بدأها ) ا  والتي تعد امتدادMiller and 

Khandwala's،1977و )(Miller،1983 تم إ ) ومنذ ذلك الحني "الاركات الرائدة"دخال مفهوم ،
ارة دمتنوعة من املجاالت بدءا  من اإل  استخدمت تركيبة التوجه الريادي ومقاييسه يف مجموعة

"تلك ن التوجه الريادي للمنظمة الرائدة هي أ إىل  (Miller،1983) شاروأ    .بالتسويق وانتهاء
خاطر بداعية(، والتي تأخذ بنظر االعتبار املاإل بداع سوق املنتجات )بعد املنظمة التي تعمل يف إ 

 مل، ثم ع")بعد تقبل املخاطرة(، ومتابعة الفرص عىل نحو استباقي )بعد االستباقية(

(Lumpkin and Dess،1996)  التنافسية توسيع هذا املفهوم ليضيف )الهجومية عىل
وفقا  لذلك  التوجه الريادي ضافيني للتوجه الريادي يف املنظامت وعرفواواالستقاللية( كبعدين إ 

العمليات واملامرسات واألنشطة التي تزاولها املنظمة يف عملية اتخاذ القرارات التي "نه عىل أ 
."الدخول الجديد يف األسواقإىل  تقود
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عندما التوجه الريادي من ناحية الفرص إىل  فنظروا Jantunen et. al.،2005)ما )أ 

اق . ويف ذات السي"التعرف عىل الفرص يف األسواق الجديدة"نه عرفوا التوجه الريادي عىل أ 
مؤرش عىل سلسلة من العمليات واألساليب  ن التوجه الريادي هو عبارة عن( أ Li،2012) يرى

رار التي تدعم الفرص الريادية، وأن أهم املتغريات التي ق وعمليات صناعة القمناط والطرائواأل 
بداعية، املخاطرة، واالستباقية. ويرى دية هي اإل ن تتوفر لصناعة العملية الريايجب أ 

(Lumpkin،2001)  ن التوجه الريادي هو مامرسات صنع االسرتاتيجية التي تستخدمها املنظمة أ
ول منظور حوبالتايل فهو ميثل حالة ذهنية و  شاريع الجديدة،لفهم وتشخيص والبدء بامل

التي تنعكس يف العمليات الجارية للاركة وثقافتها.  "الريادة"

ني صل بلكن هناك موضوع محط جدل للكثري من الكتاب والباحثني وهو )يجب الف
وهي تهتم  ذ تتعلق الريادة بدخول أعامل تجارية جديدةالتوجه الريادي وريادة األعامل( إ 

"كيف ميكننا أن نجعل األعامل و "ام الذي يجب عمله للدخول؟باملقام األول باإلجابة "ع
اليب سـ"الطرائق واأل ما التوجه الريادي فهو بناء عملية تهتم ب"، أ ؟التجارية الجديدة ناجحة

 Lumpkin and). ويف ذات الصدد يرى "واملامرسات واستعامل املدراء ألساليب صنع القرار
Dess،1996)  نها أ برضورة التمييز بني الريادية والتوجه الريادي، حيث عرفوا الريادة عىل

 ن التوجه الريادي يصفأ والتي تبني ممن تتألف ريادة املنظمة، يف حني  "الدخول الجديد"
، وبالتايل فإن الريادة تجيب عن التساؤل "الدخول الجديد"الطريقة التي يتم من خاللها هذا 

دخول كيف يتم ال"ن التوجه الريادي يصف املنظمة؟(، يف حني أ عامل يف كون ريادة األ ممن )تت
هذا التمييز فإن التوجه الريادي يف الوقت الحارض يتم التعامل معه إىل  . واستنادا  "الجديد؟

ما إ نن هذا الدخول يكو ، وأ "الدخول الجديدتصف سلوك الريادين عند قيامهم ب" كعملية
 وعليه يالح  .ا  أو تكنولوجيا حديثةجديد ا  ، سوقا  جديد ا  دة متاما ، منتجبصورة رشكة جدي

ن الباحثني اتفقوا عىل وصف التوجه الريادي لكنهم اختلفوا يف تحديد مصطلح محدد الباحث أ 
 ومنهم من يرى )دخوال  ،ن التوجه الريادي )سلوك منظمي(، فمنهم من يرى أ ومتفق عليه

دد مفهوم مح عطاءوعليه ميكن إ  نه )مامرسات اسرتاتيجية(ين يرون أ األسواق( وآخرإىل  ا  جديد
ار عامل والذي يهتم بعمليات اتخاذ القر لريادة األ  نه )مامرسة اسرتاتيجيةللتوجه الريادي عىل أ 

ىل إ و تطويرها للوصولنتهاز الفرص الجديدة ومنافسة اآلخرين عليها وإبداع أفكار جديدة أ ال 
خرين محاكاتها(.يصعب عىل اآل ة ميزة تنافسية مستدام

ن الاركات مع التوجه الريادي عندما رأى أ  (George and Marino،2011)وكذلك 

متالكها بداعية، تقبل املخاطر، بدال  من ااتيجي الذي يعكس االستباقية، اإل متتلك املوقف االسرت 
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قدميها يعكس كل خاصية من هذه الخصائص عىل حدة والذي يعكس ت ا  اسرتاتيجي ا  موقف

  خرين يف استغالل الفرص يف بيئتها التنافسية.مستحدثة فضال  عن استباق اآل  منتجات
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 Importance The Of Entrepreneurial Orientation for همية التوجه الرياديأثانيًا: 

ل الواضح خالتدا ساس يف التنمية االقتصادية فضال  عنتنبثق الريادة من كونها حجر األ 

وكذلك من تبلور الدعم واالعتامد املتبادل بني الريادية ، بني مفهوم الريادة وظاهرة االبتكارات
حاجة إىل  ذ تتمثل أهمية الريادة يف مجال ماروعات األعاملإ  ،واإلدارة االسرتاتيجية

نمية تاملجتمع و إىل  التطور والنمو وتقديم خدمات نوعية مميزةإىل  االقتصاديات واألنشطة
روح االبتكار واستثامر املوارد النادرة بالشكل الذي يحاف  عليها من الهدر وسوء االستعامل. 

سهامها يف تعجيل التنمية االقتصادية من خالل توليد ادة يف إ وتتجىل أهمية الري

يادية ليست فقط حاضنات املخاطرة املربحة، والنشاطات الرإىل  األفكار الجديدة وتحويلها
لق وهي أيضا  تساعد املنظمة عىل خ، يضا  م فرصة التوظيف وزيادة املنافسة أ منا تقدع، وإ للبدا 

ق، وتبني التجديد و العملية، وتطوير السو داع املنتج أ عامل تجارية جديدة من خالل )إبأ 
أو  ة األعامل،ن تحدث عىل مستوى املنظم أو وحداالسرتاتيجي( وأن عمليات الريادية ميكن أ 

موقع املنظمة التنافيس وتحسني  و املاروع وبهدف واحد وهو تحسنيوظيفي، أ املستوى ال
.األداء الحايل لها

ية ول عىل مزايا تنافسسايس للمنظامت الجديدة للحصورد األ التوجه الريادي هو امل نإ 

، وعليه فإن الخصائص داء هذه املنظامتهناك عالقة بني التوجه الريادي وأ ن مستدامة، وأ 
ول ألسواق عىل الدخلتوجه الريادي، كاإلبداعية والقبول باملخاطر ومساعدة الرياديني ساسية لاأل 

كدوا أوهناك من  .ا أثر إيجايب عىل أداء املاروعات الجديدةفكار االبتكارية لهجديدة ودعم األ 
عتامد لكن ال ميكن اال  ،سايس يف نجاح املنظامتالريادي ميثل العامل الحاسم واأل  ن التوجهعىل أ 

ذات  ن املنظامتالنجاح، فإإىل  فضل والوصولألداء األ عىل التوجه الريادي فقط يف تحقيق ا
ية مل يكن هناك كم وبالتايل النجاح ما ،فضليف تحقيق أداء أ الريادية العالية تكون محددة 

فضل ء األ األداإىل  وبالتايل الوصول ،كافية من املوارد الداخلية ليتم استغاللها بشكل مناسب
حقيق النجاح.وت

بعاد للتوجه أمنوذجا  يتكون من خمسة أ  (Sharma and Gogia،2014)وعليه اقرتح 

( :28) كام يف الشكل الريادي



التفكري االسرتاتيجي التخطيط والسيناريو

217

23بعاد التوجه الرياديأ ( : 28شكل )

ن التوجه الريادي فإ (Miller،1983)و( Covin and Slevin،1988ومن وجهة نظر )

مة يف دارية املتقدالكوادر اإل  –الاركات واملنظامت  اداتيرتبط مبدى اهتاممات وتوجيهات قي
اء د املخاطر(، والعمل عىل إجر تلك الاركات الذين يندفعون للقيام باملخاطر واملجازفات )بع

زة الحصول عىل ميقىص فائدة و بعض التغريات من خالل اإلبداع واالبتكار من أجل تحقيق أ 
خرى )بعد االستباقية(. ويناقش مع الاركات األ  بقوة بداعية( والتنافستنافسية )بعد اإل 

(Soininen،2013 بأن األبعاد األ ) ساسية واملركزية للتوجه الريادي غالبا  ما تكون مرتابطة
 لبعضها البعض بحيثبعاد وضم توطيد هذه األ إىل  وهذا يقود ،ومتداخلة مع بعضها البعض

بعاد عامال  مشرتكا  واحدا . تكون هذه األ 

الريادي  ن التوجه( فقد ركزوا عىل أ Urban،2010( و)Mahmood and Hanafi،2013) ماأ 
 عليه كدأ ما عامل. وهذاأل سايس يف نجاح منظامت اميثل العامل الحاسم واأل 

23 Source: Shama, Nandini and Gogia, Jyoti, (2014), “Infusing the Elements of Sustainability into Entrepreneurial 

Orientation Construct: An Approach to Intensify the Development of Business Enterprises “, Advances in 

Economics  

and Business 2(4): 155-163 ،p.156 .  

بعاد التوجه أ
 الريادي

االستباقية 

تقبل 
المخاطر 

 اإلبداعية

 الهجوميةاالستقاللية
التنافسية  
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(Sriprasert،2013)  سايساأل  الدور يلعب الذي املتعددة العوامل حدأ  هو الريادي التوجه أن 

 قدرة كيفية يوضح (29) والشكل العالية، املخاطر ذات ريةالتجا عاملاأل  نجاح عىل التأثري يف
 يت : املنظامت وهو كاآل  نجاح تحقيق عىل الريادي التوجه

  

 24( : العالقة بني التوجه الريادي ونجاح املنظامت29شكل )

منوذجا  للنجاح الريادي، يوضح اآلثار ( فقد قدموا Giessen and Amsterdam) ماأ 

ذا راء هسايس و الباري والبيئة لتحقيق النجاح. وأن السبب األ س املال شخصية، رأ املهمة كال
 جراءاتهذه اإل جراءات، ويتم تحديد النوع من النامذج هو : افرتاض أنه ليس هناك نجاح دون إ 

سايس لهذا أ مر ، وبالتايل فإن مفهوم اإلجراءات أ هداف واالسرتاتيجياتبشكٍل رئييس من قبل األ 
م ي من خاللها يتجراءات متثل عنق الزجاجة الترتاتيجيات وتكتيكات هذه اإل ذج واسالنمو 

ولذلك  ،ن جميع االسرتاتيجيات والتكتيكات موجهة نحو الهدفالنجاح الريادي أو قد ال يتم، إ 
ر يف هذه املتغريات، ومن الواضح أن كال  ن تبدأ من النظبد من أ  ن كل النجاحات الريادية الفإ

يئة غري و تعمل يف بأن تكون خاطئة وعدم كفاءتها أ إىل  سرتاتيجيات قد تتحولهداف واال من األ 

24 Source : Sripasert ،P.، (2013)، “The Effect Of Entrepreneurail Orientation On the Success Of Community 

Entreprise : A study Of Nakhon Si Thammarat ،Thailand “ ،Nakhon Si Thammarat Rajabhat University ،Vo. 59 ،

No. 33 ،P.159.  

الرياديالتوجه 
بداعيةاإل  

 تقبل المخاطر
 االستباقية
 االستقاللية

نجاح المنظمات
 الرضا الوظيفي

لرضا في الحياةا  
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 وكام .جياتهداف واالسرتاتيلفشل له تأثري كبري عىل تعديل األ ا، وبالتايل فإن النجاح و مناسبة

  .)30(موضح يف الشكل  هو

 

 

 25( للنجاح الرياديGiessen and Amsterdam( : أمنوذج )30شكل )

 حسب ة من الخصائص للريادي الناجح كلأورد العديـــد من الباحثني مجموعـــــ قدو  

( Daniel، 2004( و)Harvey&Donald،2000وجهـــة نظره فاختلفوا يف بعـــض منــــها( و)
 وهي :

 : فالريادي لديه شعور عميق باملسؤولية الشخصية حول مخرجات املسؤولية الرغبة بتحمل -1
خدامها لألهداف التي حددها وهو يعمل للسيطرة عىل املوارد واست ،يبدأ بهااملجازفات التي 

. لنفسه

25 Source : Rauch، A.، and Frese، M.، (2000)،” Psychological Approaches to Entrepreneurial Success: A General 

Model and an Overview of Findings”، In C.L. Cooper and I.T. Robertson (Eds.)، International Review of Industrial 

and Organizational Psychology ،pp. 101-142، Chichester: Wiley ،P.105. 

 األهدافالشخصية

 النجاح

 البيئة

جيةاالستراتي رأس المال 
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 : الريادي ليس مجازفا  بشكل كبري ومن دون حساب إال أنه يأخذتفضيل املخاطرة املتوسطة -2

املخاطرة بحساب. 
وهم مييلون حفالرياديون لديهم الثقة الكبرية بقدراتهم عىل النجا   :الثقة بالقدرة عىل النجاح -3

التفاؤل حول فرص النجاح الخاصة بهم. إىل 
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:منظمات في القرن الحادي والعشرين: الثالثًا

وحددا  ،م األعاملين تكون منظامت ريادية يف تقيمنظامت القرن الحادي والعارين أل  تسعى 
وميكن  ،االستقالليةتجاه نحو الزبون و العاملني واال  ووالء ،وإدراك الجودة ،مواصفاتها بالرسعة

توضيحها بشكل مخترص :
الرسعة : أي أن املنظمة تستجيب بشكل رسيع لوضع الخطط والحلول املناسبة -1

التي تطرأ عليها الداخلية والخارجية مع رسعة اإلبداع واالبتكار. للتغريات والظروف
بالجودة سواء كانت منتجات أمإدراك الجودة : وتعني أن عىل املنظمة االلتزام الكامل  -2

  .خدمات

يجابية للمنظمة الريادية من خالل املوارد إضافة قيمة إ إىل   : وتشريمثابرة العاملني 1

 البارية ذات الكفاءة والخربة والقدرات اإلدارية والفنية والوالء للمنظمة.

ىل ع  واملحافظةنياالتجاه للزبائن : من خالل تلبية حاجات ورغبات الزبائن الحالي 2

وكذلك البحث عن زبائن جدد للحصول عىل  ،والئهم ملنتجات أو خدمات املنظمة
 أسواق جديدة لتوسيع الحصة السوقية للمنظمة.

االستقاللية : تعني إعطاء الصالحيات واملسؤوليات للوحدات لتكون أكرث حرية يف  3

العمل.
 وهناك أربعة عوامل تؤثر بشكل مبارش عىل هذه املنظامت هي :

لتطرق وميكن ا ،منافسة املنظامت املوجودة ،التكنولوجيا ،تغريات الزبائن ،فسون الجدداملنا
 إليها بشكل مخترص :

املنافسون الجدد : ويقصد بهم الذين يدخلون مضامر العمل ألول مرة وهم يدخلون دامئا   -1
من  يا  أيأو عامل ،من املكان نفسه ،ما محليا  ويكون املنافس إ ،إمكانيات كبرية بقوة ولديهم

ضع ويجب عليها و  ،وكال النوعني ميثل تهديدا  للمنظامت الريادية ،خارج املنطقة الجغرافية
 املعالجات الالزمة.

التغري الحاصل يف رغبات وأذواق وحاجات الزبائن تجاه منتجاتإىل  تغريات الزبائن : وتشري -2
 ،زبائنياة للري يف مستوى الحهو تغ ،األول ،ري لسببنييويحصل هذا التغ ،أو خدمات املنظمة

عة تطور الوعي العلمي نحو طبي ،التطور الصحي ،التطور الثقايف ،شيةمن حيث القدرة املعي
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جهات خدمة بسبب تو فهو تغري اتجاهات املجتمع نحو سلعة ما أو  ،آلخرأما السبب ا ،االستهالك

 .أو رؤى مجتمعية
تن التكنولوجيا أصبححيث إ  ،ات الرياديةــالتكنولوجيا : وهي عامل مهم ومؤثر عىل املنظم -3

إنتاج  أو ،حديث العرص ملا تحمله من تأثري كبري عىل عمليات التصنيع أو االخرتاعات الحديثة
 أي إنتاج منتجات جديدة مبواصفات ،نتاج السلع والخدماتاملعدات املتطورة التي تسهم يف إ 

أي تحديث أو تطوير املعدات املستخدمة  أن تكون إلنتاج تكنولوجيا جديدة أو ،عالية الجودة
 .يف اإلنتاج أو تصنيع معدات جديدة مل تكن معروفة سابقا  

جودة ضمن محيط العملمنافسة املنظامت املوجودة : ويقصد بها منافسة املنظامت املو  -4
 ،ةو تقنيأ  ،مبا يحملونه من خربات إدارية ،ما أن تكون املنافسة عن طريق املديرينوهنا إ ،نفسه

يستطيعون من خـــاللها التأثري عىل املنظمـــات األخرى  ،أو لديهم عالقات عمل جيدة
ون سمعة ونزاهة كبريتني يك افعندما يكون املدير ذ ،وعامليهم أو املجهزين أو الزبائن الحالني

وهناك عامل األسعار فكلام تكون األسعار مناسبة يف منظمة معينة تكون  ،عنرصالجذب كبريا  
العوامل  ونالح  أن هذه ،تلك املنظمة تأثريات كبرية عىل الزبائن باالتجاه نحو التعامل مع لها

( يف أمنوذجـــــه املــعروف Porterاألربع تشرتك يف معظمها مع القوى التنافسية التي جاء بها )
صور ( ت31ويبني الشكل ) ،القــــــوى التنافســــــــية الخمســــــة يف بيئة الصناعــة

(Harvey&Donalde،2000 للمنظمـــــــات الرياديــــــة يف القـــرن الحـــادي )
 والعشــــــرين . 
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املنظمة يف القرن الواحد والعارين 
الرسعة -  

 إدراك الجودة - 
مثابرة العاملني - 

 االتجاه للزبائن - 
 االستقاللية  - 

26(Harvey&Donalde،2000)  والعارين وفق تصورات الحادييادية يف القرن املنظامت الر (31) شكل

26 Source: Don Harvey ،Donalde .R. Brown. " Experiential Approach To Organization Development".6th Edition، 

Prentice Hall، New Jersey،2000، P،9. 

 تكنولوجيا:

منتجات جديدة  -  

 منافسون جدد:

منافس محلي  -  

: تغيرات الزبائن

مستوى الحياة -  

اتجاهات المجتمع -  

المنظمات منافسة -

 الموجودة

المديرون-
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عشر ابعرالالفصل   

عمالنجاح منظمات األ  

عاملنجاح منظامت األ   : مفهوموال أ 

 املنظامت نجاح مقومات : ثانيا  

عوامل النجاح الحاسمة : ثالثا  

 عاملاأل مناذج نجاح منظامت  : رابعا  

عامل ملنظامت األ النجاح   : مقاييسخامسا   
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عمال نجاح منظمات األ

Organizational Success The Concept Of واًل: مفهوم النجاح المنظميأ

جاء مصطلح النجاح املنظمي كبداية إلزالة عدم الوضوح الذي حل مبفهوم النجاح 
ىل أن يكونوا إ هذه املرحلة وكواقع جاءت به التغريات البيئية املتسارعة، وعليه سعى العلامء يف

عطاء مفهوم محدد للنجاح املنظمي، كل هذا جاء يف الفرتة التي حَل بها أكرث شفافية يف إ 
يف  واختالف العلامء الغموض الفاعلية والكفاءة يف مداخلها املتعددة وتزايد مؤرشات قياسها

واضح لها.  تحديد مفهوم

 أوال  : مفهوم النجاح 
 ،املضامنيح بكونه مصطلحا  شموليا  وواسعا  ومتعدد االتجاهات و النجا  يوصف مصطلح 

ويكتنف هذا املصطلح حالة من الغموض، مام ولّد العديد من وجهات النظر حوله لتكون 
النقاشات حسب اآلراء والثقافات ويبقى هذا املوضوع عرضة للجدل و ، مصداقا  لهذا الغموض

إذ ال  ،ال عىل املصطلحات التي اقتــرنت بالنجاحقد انسحب هذا السجو  ،ت الفكريةواملنطلقا
علم املنظمة يف االتفاق حول مفهوم محدد زال النقاش مستمرا  بني كُتّاب وباحثي اإلدارة و ي

لتي االغايات املتجددة و إىل  للنجاح، فالنجاح ال يحدد بالرضورة بأرقام أو حدود ما مل يصل
أن النجاح ( "2004 ،املستقبل. إذ يرى )دركرة نحو الرؤية املوجهالفلسفة املتبناة و إىل  تخضع

فلم يتناوال مفهوم نجاح املنظمة من  (Rohrbaug،1983) &Quinn". أما مجهوال  بطبيعته
نطاق التغيريات التنظيمية أو املنظامت ذاتها بل بوصفها مشكلة فكرية ناتجة عن اختالف 

نتيجة  ،امم الشخيص مبتغريات دون أخرىتفاوت مدى االهتراكهم لهذا املفهوم و املهتمني يف إد
  مليولهم الفكرية والشخصية تجاه قيم محددة دون أخرى.

يعني و، (1981، الرازي) " وفقا  ملختار الصحاحيعني النجاح اصطالحا  "الظفر بالحوائجو 

. (2006، " طبقا  لقاموس أكسفورد الحديث )أكسفوردوالتوفيق، النجاح"( (successمصطلح 
راز الرثوة أو ( يعني إحsuccessن النجاح )فإ( 2009، قاموس املورد الحديث )البعلبيكأما يف 

يعني النجاح كرس الحدود و .فتعني النجاح أو العمل الناجح (successful)املنزلة الرفيعة و
ي دارة رأساملها البار اح املنظمة يف قدرتها عىل إ ن رس نجكام أ  .نجازا  القيام بالعمل األكرث إ و 

وقدرتها عىل التغيري املستمر يف إطار تفاعلها مع منافسيها ، يقة ال يجاريها املنافسونبطر
.اتهم لالرتقاء بخربات املنظمة ومواصلة نجاحهاالتعلم من خرب و 
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التفوق ـ النجاح و 1

 ،Keathley) فقد ذكر ،يتداخل النجاح كمفهوم مع مصطلحات عدة من أهمها التفوق 
الذي يُعّربه بعضهم بكلمة "التميز" يُّعدان مصطلحني ( Excellenceالتفوق )أن ، (2007

 إذ يُعــرِّف القاموس املوروث األمرييكواضح  التفوق"إال أن االختالف بني "التميّز و ، متوافقني
(American Heritage Dictionaryالتفوق ) أو الظرف لعملية ، أو الجودة، نه الحالة : عىل أ

فأذن ، أو الرغبة بان تكون أفضل من اآلخرين، فهو العمل، (superiorityأما التميز )، التفوق
لعمل اأو املعايري، و ، تجاوز الحدود املرسومةإىل  هو مصطلح يطلق عىل تلك العملية الهادفة

التميز يف الجودة إىل  ليشار، عىل تجاوز الحدود العالية ألداء اآلخرين يف الدرجة والجودة
هو لذا ف، أو الرسعة، الدرجةو ، أو األفضل من اآلخرين يف الكمية )تجاوز كل براعات اآلخرين(

لتفوق ز بذلك حدود العمل )افنتجاو ، املستوى العايل الذي ال ميكن مقارنته بسهولة مع اآلخرين
ميكن  أن أهم ما مييز النجاح عن التفوق( (Keathley، 2007:3  األداء(. وأضافيف اإلنجاز و 

 ( :5الجدول )تضمينه 
التفوق( التميز بني النجاح و 5)جدول 

 Excellenceالتفوق Successالنجاح ت

ن تكون أفضل من اآلخرين عىل أ  1
مستوى املنظمة 

ن يكون يومك أفضل من األمسأ 

عىل موقعك ا  ن تكون متقدمأ أن تكون أفضل من املنافسني 2

تجاوز عدد من املحددات املوضوعة  3

مسبقا  

من قدراتك أن تكون طموحاتك أكرب 

Source: (Keathley، 2007:3) from Wikipedia، the free encyclopedia. www.Wikiped.org: 

 األداءــ النجاح و 2 
 ذلك لسببني :و  (Performance)كام يتداخل مفهوم النجاح مع مفهوم األداء  

شل من والف ا  لتقدير النجاحالسبب األول : صعوبة التمييز بينهام، حيث يعترب األداء أساس

 ،من املعايري املتعلقة بالنجاح والفشل كالكفاءة والفاعلية ذ ينطوي مفهومه عىل الكثريإ  ،عدمها
بصورة  الباريةتخدام املنظمة للموارد املادية و ألسلوب اس ا  انعكاسوبهذا يعرف األداء بكونه "

ة ألنشطة ق. أو هو نتيجة متحق(Miller&Bromileg،1990) "تيح لها الوصول ألهدافهات
ن أ  كام .(Johnson&Scholes،1993)مواردها املنظمة من خالل املواءمة بني بيئة األعامل و 
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ذلك من خالل قدرتها عىل استخدام لتي تهدف املنظمة الوصول إليها و هو املحصلة ا األداء

أن نجاح املنظمة  (Venkatraman&Ramon،1986) يعتقدو .فاعل وء و مواردها بشكل كف
 األداء.هذا يؤرشي التداخل بني النجاح و الكفاءة. وبة و هو الفاعلي

من يف كهو تداخل املعايري املعتمدة يف قياس كل منهام، ألن نجاح أي منظمة ي السبب الثاين :
ا يجعل هذا م. و توظيف بيانات التغذية الراجعة يف تحسني قدراتهاقدرتها عىل قياس أدائها و 

يس قايوامل، العائد عىل االستثامر(املالية )الربحية و اء كاملعايري العديد من مقاييس األد
وملكية  عدد الرتقيات) مقاييس أصحاب املصالحالتسويقية )حجم املبيعات والحصة السوقية( و 

املرونة( واملهارات القيادية اتج )الجودة واالبتكار و مقاييس األداء بداللة النحملة األسهم( و 
لتي تعتمد غريها من املقاييس اوارد البارية وتقليل الكلفة، و املسؤولية االجتامعية، وتطوير املو 

يف قياس النجاح.

 مشتق اسم"بأنه 1997)  خرون،وآ  عرفه )النمر ( فقدOrganizationما التنظيم )أ 

 عالقات بينهم أتنش األفراد من ا  محدد ا  يضم يف محتواه عدد الذي الهيكل نظم أي املصدر من
 اإلنسان صنعه إطار" بأنه1991) الله، يصفه )عبد بينام ".ما هدف ويحاولون تحقيق معينة

."بداخله عاملحتى يتم إنجاز األ 

( النجاح من زاوية )الفاعلية 1989 ما مفهوم النجاح املنظمي فعرف )الشامع وحمودأ 
 اءة، وقد ال يقترص مفهوم النجاحن نجاح املنظمة يعني الفاعلية والكفة( عندما قاال إ والكفاء

النجاح املنظمي ن إىل أ  )1999 شار )الركايب،حرص بني هذين املفهومني بل يتعدى ذلك. وأ أو ين
داف هقت ممكن وتكيفها ومنوها يف ظل األ كرث و هو قدرة املنظمة أو وحدة العمل عىل البقاء أ

بأن مفهوم  ( Beheshtifar and Zare،2013) ضافتحقيقها. وأ إىل  التي تسعى هذه املنظمة
تي ساسية يف النظرية التنظيمية والا  من عالمات االستفهام املهمة واأل ظمي يعد واحدالنجاح املن

ساسية حول طبيعة لتي ال حرص لها من االفرتاضات األ قد تتداخل مع مجموعة من العوامل ا
املنظمة، مضافا  لها تشكيلة من املعايري املهمة والتي تساعد يف دميومة املنظمة والتي تتدرج 

الربحية ذات االرتباط املبارش بعمل املنظمة، فضال  عن النمو. إىل  ء(من )البقا

كزا عىل معايري ( ر 1999و)الركايب، (Beheshtifar and Zare،2013)أن وعليه نالح  
ساسية لنجاح لربحية، النمو، التكيف( كمعايري أ )البقاء، ا : محددة لنجاح أي منظمة وهي

املنظمة. 
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دارتها يف "بقدرتها من خالل إ ن نجاح املنظمة يتمثل أ ىل إ (Daft،2001)بينام أشار 

الحصول عىل املعرفة املتجددة والخربات واألفكار البناءة، والتحليل الناجح لخربات واملهارات 
 (Hitt، 2001)يف حني ركز  ."خرىطاع أو القطاعات األ ولتاريخ املنظامت املنافسة يف نفس الق

تها للمنظمة، كفاءداء املايل "األ نه وم النجاح املنظمي عىل أ ا طرح مفهرباح عندمعىل جانب األ 
التشغيلية، واإلنتاجية أو تحقيق ربح أو عائد أو إجراء بعض برامج التحسني يف إطار الجودة 

ن نجاح املنظمة يعد مقياسا  تستطيع املنظمة من أ  (2009 وضح )الدوري وصالح،الشاملة. وأ 
سعي الجاد والدؤوب إلرضاء طلباتهم وتحقيقها من خالل التحديد املستفيدين منها و خالله 

الدوري (ن ىل عدد من األهداف. وهنا نالح  أ متابعة مدراء هذه املنظمة العمل املبارش ع
نجاح املنظمي وهي تحديد الزبائن عىل نقطة محددة يف تفسري مفهوم ال ا( ركز 2009 وصالح،

هم. وإرضائ

ها مة عىل ترجمة غاياتنه قابلية املنظظمي عىل أ ( فعرف النجاح املنKenny،2001ما )أ 
واقع من خالل معايشة التطورات يف احتياجات املنظمة املتعاملة معها والتزام إىل  مدالبعيدة األ 

سرتاتيجية والعمل عىل مزاوجة قيم ومبادئ وغايات تستطيع من خاللها تنفيذ خططها اال 
ملني فيها. وهو ذات الرأي الذي طرحه هداف العاتحقيقها مع أ إىل  هداف التي تسعىاأل 

(Johnson and Scholes،2002)  ن املنظمة تحقق نجاحا  عندما تنجح يف صياغة عندما قال : إ
اسرتاتيجيتها وتنفيذها ومتابعتها. وبالتايل فهام ربطا مفهوم النجاح باسرتاتيجية املنظمة 

ح املنظمة الذي يقترص عىل مفهوم نجا  (Jevray Befifer،1994)ويرى  وصياغتها وتنفيذها.
طيع تصبح نظرة محدودة ال تسلسوقية، ومصادر التمويل املحلية أ التكنولوجيا والحصة ا

واردها دارة الكفؤة ملذا اللغز يف قدرة املنظمة عىل اإل منا يكمن همبفردها تفسري لغز النجاح، إ 
ظمي ط النجاح املنالبارية التي يصعب عىل املنظامت املنافسة استنساخها. وهكذا فهو رب

نجاح ن املنظامت التي تتسم بالإىل أ  شار البعضوأ بالقدرات البارية التي متتلكها املنظمة. 
ن هذا النجاح قد يتكون عن الخصائص وذلك من خالل وثقتها بأ  متتلك مجموعة سحرية من

."ساسوتحقيق حاجات الزبائن بالدرجة األ املرونة العالية "صفة واحدة وهي 
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: مقومات النجاحثانيًا

ة لقياس املقاييس املتبعمل املسببة للنجاح يف املنظامت و تختلف الرؤى بشأن العوا 
ملنظمة، الكفاءة هام من يحدد نجاح اأن الفاعلية و  (2000 ،حمود)الشامع و النجاح فيها إذ يرى 

قول ال بينام يذهب آخرون يف ،أوسع من هذين املفهومنييف حني أن النجاح املنظمي أشمل و 
النجاح من خالل األداء املايل والكفاءة التشغيلية أو تحقيق األرباح أو العوائد إىل  ن النظرإىل أ 

نجاز بعض برامج التحسني يف إطار إدارة الجودة الشاملة يعطي نظرة ضيقة ال تحدد النجاح أو إ 
وامل عإىل  طلعمن هنا بدأ التو ، ألن هذه املؤرشات قابلة لالستنساخ بسهولة، الطويل األمد

للنجاح يف املنظامت كخطوة أساسية يف تحقيق النجاح،  ا  حقيقي ا  جديدة ميكن أن تشكل منطلق
أن مقومات النجاح  (Cobbold&Lawrie،2003) و (Ward،2001)يف هذا الصدد يرى كل من و 

 تتحدد بالجوانب اآلتية :
رؤيتها املنظمة من خاللها قدراتها و سرتاتيجية : وتعد املقوم األساس للنجاح، وتحدد ـ القضايا اال 1

سرتاتيجيتها لألمد البعيد.اوتتمكن من قياس نجاحها، واالتجاه لتحقيق رسالتها و 

 وقع النجاححرصهم عىل تفسري تو ن برؤية ثاقبة يف ماهية األعامل، ريون التنفيذيو ــ متتع املدي2
 عد تجـربتها. تشخيص نتائجها بمن افرتاض صحتها و  سرتاتيجية، بدال للخطط اال 

والتنبؤ للمستقبل عام يجري يف الواقع.  ،سرتاتيجيات الناجحة سابقا  ـ تكرار املنظمة لال 3

 ـ ارتكاز وحدات املنظمة عىل نظم اتصاالت فاعلة. 4

مالمئة  وارتكازها عىل أهداف، ـ اعتامد املنظمة عىل معايري دقيقة يف قياس برامج التغيري لديها5
 )املخطط(.ألدائها املستقبيل 

سرتاتيجية املنظمة والحرص عىل إسناد وتـنمية قدرات العاملني. اـ تجدد تفسري 6

ـ اجتهاد قادة املنظامت لبناء الثقة لدى العاملني لضامن عدم ضياع بذرات النجاح املتحققة 7

 واملؤمل جنيها يف األمد البعيد.

 املنظمة لتبني ماروعات ترتكز عىلاألمام لبناء قدرات إىل  ـ االعرتاف باملايض واالنطالق 8

 متطلبات الزبون.

ـ تحديد دور كل فرد من دون الرتكيز عىل النخبة من أعضاء الفريق. 9
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ال و ، والربامج( الجديدة، الخدمات، املنتجات، ـ اعتامد مدة معينة الختبار جميع )األفكار10

  صغر ألجراء التحسينات املطلوبة.أجزاء أ إىل  بأس بتجزئة املدة

 .عىلأ  ـ االحتفال مببادرات التغيري الناجحة يف أجواء اجتامعية محفزة عىل تغيريات بإبداعات11
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Critical Success Factors ثالثا: عوامل النجاح الحاسمة

ة امل التي تكون يف قمتعد عوامل النجاح الحاسمة أسلوبا  تشخيصيا  لتوضيح العو 

ن هذه العملية ميكن ألكرث حسام  لتحقيق األهداف املرجوة للمنظمة، إ العوامل األخرى ا
 الوصول لها من خالل أجراء مقابالت مع اإلدارات التنفيذية ويأيت بعدها محاورة مهيكلة تهدف

رأي موحد حول أهميتها.إىل  التعرف عىل عوامل النجاح الحاسمة والوصولإىل 

 ذىل أهمية عوامل النجاح الحاسمة، إ رتكيز عومن هنا انطلق اهتامم الباحثني يف ال 
يجابية ما بني عوامل النجاح الحاسمة ومنو وجود عالقة إ إىل  الدراسات توصلت الكثري من

هداف رجة األساس عىل األ املنظامت وتطورها بشكل عام إذ ركزت تلك الدراسات بالد
لك وفاعل يف تحقيق تشكل مبارش االسرتاتيجية وتبني أن عوامل النجاح الحاسمة أسهمت ب

هملت عوامل النجاح ومل تأخذها بنظر االعتبار.األهداف عىل عكس تلك املنظامت التي أ 

أن عوامل النجاح الحاسمة هي املامرسات التي تكون ( إىل Kenny، 2001شار )وعليه أ 
كام  ا.عامل التي تقوم بهرة مالمئة حتى تحقق نجاحا  يف األ ن تؤديها بصو أ إىل  املنظمة بحاجة

اسية لتحقيق امليزة سأنها النشاطات أو العوامل األ ب (Heizer and Render، 2001)عرفها
ن عوامل النجاح الحاسمة هي مؤرشات أ إىل  (Blocher et.al.، 2002)شار التنافسية. وأ 

ىل إ )مقاييس( ألداء الوحدة االقتصادية التي تعد رضورية لتحقيق ميزتها التنافسية وصوال 
 .مؤرشات قد تكون ذات طبيعة مالية أو غري مايلاملقاييس يف طياتها  تضمن هذهالنجاح وت

كد وهذا ما أ ،الية فضال  عن امليزة التنافسيةاملغري عىل املؤرشات املالية و  وهنا نرى البعض يركز
عندما ربط عوامل النجاح الحاسمة بامليزة التنافسية  (Heizer and Render، 2001)يضا  أ  عليه

ل. وهذا ما هذه العوامإىل  صحاب املصالح للوصولعىل أ  ((Kenny، 2001 ة يف حني ركزللارك

زة تحقيق امليإىل  ن عوامل النجاح الحاسمة هي العوامل التي تقوديتفق معه الباحث عىل أ 
متثل  ن عوامل النجاح الحاسمة( فريى أ Kalra and Pant،2013ما )أ التنافسية للمنظمة. 

شاملة. دارة جوتها الو العوامل البارية التي تشدد عليها املنظمة إل لدارة أ الجوانب السلوكية ل
نه ركز عىل جوانب سلوكية املفهوم جاء مغايرا  للمفاهيم األخرى إذ إ ن هذا وهكذا نرى أ 

وبارية ودورها يف تحقيق الجودة الشاملة للمنظمة.

يجب طرح تساؤلني نه لغرض تحديد عوامل النجاح الحاسمة فإ  Grant،2000)ويرى ) 

جراءات الالزمة والتي يجب ني هام : ما الذي يرغبه الزبائن )أصحاب املصالح(؟ وما هي اإل مهم
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حتاج ول تن بقائها يف املنافسة؟ ولغرض اإلجابة عن التساؤل األ ن تتبع من املنظمة لضامأ 

األمر الذي  قبليةمن زبائنها ومعرفة احتياجاتهم اآلنية واملستكرث قربا  أن تكون أإىل  املنظمة
 جراءإ إىل  جابة عن التساؤل الثاين فتحتاج املنظمةأما اإل  .رباح للمنظمةيعني ميزة تحقيق أ

أبعادها و  مسح رسيع وشامل لقاعدة التنافس يف الصناعة التي تتواجد فيها من حيث : شدتها،
مثل ار األ كون الخي، فقد يذا كانت املنافسة التي تواجهها هذه املنظمة شديدةإ  ساسية؟ وعليهاأل 

 ملواجهة هذه املنافسة هو التميز عىل أساس الجودة بدل السعر، أو عىل أساس الكلفة األقل.
( يعرض وجهات 6ن يف تحديد عوامل النجاح الحاسمة يف املنظامت، والجدول )واختلف الباحثو 

 يت :مل النجاح الحاسمة للمنظامت وكاآل النظر املختلفة للباحثني يف تحديد عوا

عوامل النجاح الحاسمة من وجهة نظر عدد من الباحثني( : 6جدول )

بني الباحثني يف تحديد عوامل عاله اختالف وجهات النظر وعليه نالح  من الجدول أ 
إىل  ومن منظامت عامة ،منظمة صناعةإىل  النجاح الحاسمة فهي تختلف من منظمة خدمية

ىل ، واآلخر ركز عاالسرتاتيجية املنظمةهم ركز عىل سياسة بعضأن ذ نالح  منظامت خاصة، إ 
خر عىل الزبون. املورد البارية واآلخر عىل الرضا واآل 

املقياسالباحث والسنة ت

1(Ishikaul،1985) السياسات املخططة للمنظمة واالسرتاتيجية

2(Bossert،1990) .الرتكيز عىل الزبون والرضا

3(Juran and Gryna،1995) .الرتكيز عىل املوارد البارية والرضا

4(John،1995)  دارة املعلومات يف املنظمة.إ

5(Khanna،1999) .الرتكيز عىل املجهزين والرضا

6(Kalra،2013) 
دريب، لتعليم والتالقيادة، الرتكيز عىل الزبون، ا

لعمل، عمليات دارة، فرق اتحسني نوعية اإل 

 دارة، تصميم املنتج.اإل 
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لنجاح للمنظمات : نماذج في اثالثا

ولكن سوف تعرض هذه الفقرة النامذج  ،بالنجاحظهرت هنالك العديد من النامذج الخاصة 

 الخاصة مبوضوع النجاح املنظمي وكاآليت :

( للنجاح املنظمي :Chamanski and Waago، 1999أمنوذج ) -1

ظمي للنجاح املن بتقديم منوذج (Chamanski and Waago،1999)قام كل من 

اخلية لدول هي العوامل اقسمني األ إىل  متغريات مقسمة ةربعي هذا النموذج يف طياته أيحتو 
 ،لثاينما القسم اليا، اسرتاتيجية التكنولوجيا واألعامل، أ دارة العللمنظمة وتشمل : خصائص اإل 

 Chamanski and)فهي العوامل الخارجية للمنظمة وتشمل : الشبكات، وبيئة املنظمة. قام 
Waago،1999)  رشكة  166بتطبيق هذا النموذج عىل مجموعة من الاركات الرنويجية وعددها

من العوامل الداخلية والخارجية  ن كال كنولوجيا، ووفقا  لهذا النموذج فإتعمل يف ميدان الت
وكذلك العالقات والتفاعالت التي تنشأ بينهام تساهامن وبشكٍل مبارش يف نجاح عمل املنظمة 

امل الداخلية عىل العو  فرمبا يفوق تأثري العوامل ،ل له تأثريات متفاوتةوكل من هذه العوام

 : )32و العكس. وكام موضح يف الشكل )الخارجية أ 

 27( للنجاح املنظميChamanski and Waago،1999( : أمنوذج )32كل )الش

27 Souerc: Chamanski1 ،Alexandre and J.Waagø2، Sigmund ،(1999)، “ The Organizational Success of New، 

Technology-based Firms “ ،Ph.D. Thesis، (Stavanger University College). 
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ن النجاح املنظمي ليس هذا النموذج طرح فكرة جديدة وهي أ ن رنى أ فوعليه 

ل منا يتعدى ذلك ليشم، وإ داء املايلا  فقط مبفاهيم محددة كالفاعلية أو الكفاءة أو األ ر محصو 
ومهمة متمثلة  ةعوامل متنوع، فضال  عن مناقشته العوامل الداخلية والخارجية للمنظمة

الشبكات )ليا واسرتاتيجية التكنولوجيا واألعامل( كعوامل بيئة داخلية ودارة العخصائص اإل )ـب
.ملنظمة( كعوامل بيئة خارجيةوبيئة ا

( للنجاح املنظمي :Impactأمنوذج ) -2

لرتا والتي يف إنج (Impact Consulting Business)( من Impactمنوذج )أ تم تطوير 
يف شيكاغو، وقدم  (Loyola)يف جامعة ، (Egan)(، بعد ما تم تقدميه من1994أسست سنة )

داء األ  وتخطيطظمة وهي : الرؤية االسرتاتيجية بعاد لتحديد نجاحات املنمنوذج مثانية أ هذا األ 
ىل إ سايس الذي تسعىنظمة الغرض من قيامها والهدف األ ن تعرف املووفق هذا البعد يجب أ 

تخطيط لن تكون عليه مستقبال ، فضال  عن القيام بعملية اتحقيقه، وما الوضع الذي ترغب أ 
يد ذ يجب عىل املنظمة تحدإ  ط العمليايتفهو النشا ،ما البعد الثاينالدائم والفعال لألعامل، أ 

ذ بنظر خمستويات رضا العاملني فيها، واأل  هدافها، ومراقبةملوارد والحاجات الالزمة لتحقيق أ ا
تطور  وأي يجب أن متتلك أ  راء الزبائن عن طريق التغذية العكسية. تطوير املنظمةآ  االعتبار

تحقيقها، وحرص املهارات التي متتلكها ىل إ هداف التي تسعىا  مع األ مناسب ا  تنظيمي هيكال 

خذ بنظر االعتبار التغيري املستمر ومعرفة النجاح، واأل إىل  ومحاولة تطويرها ودعمها وصوال 
تكاليفه ومحاولة توفريها. اختيار األفراد أي العمل بنظام استقطاب مالئم مع حاجات املنظمة 

اللها منافسة اآلخرين فضال  عن دراسة التي تستطيع من خمن املهارات والخربات الالزمة 
الرجل  وضع تج عنه دوران العمل، والعمل مببدأسباب الكامنة وراء عدم رضا العاملني الذي يناأل 

ت وقيم ااملناسب يف العمل الذي يالئم قدراته وخرباته. الثقافة التنظيمية أي مبادئ ومعتقد
رين، خها، والتي تعكس صورة املنظمة لخآ خو استنسااملنظمة التي ال ميكن لخآخرين محاكاته أ 

مة. نتاجية وسلوكيات العاملني يف املنظه املتغريات ومدى تأثريها عىل اإل والعمل عىل دراسة هذ
مل ن يعملون عىل توجه عالقيادة واإلدارة أي التطوير والدعم املستمر للقادة املرجعيني الذي

النجاح، وذلك من خالل إىل  تقود املنظمةلقرارات املصريية التي ا ارتها وأخذداملنظمة وإ 
الفرقي  العمل عمليات التدريب املستمر وتطوير املهارات الفردية والجامعية والتشجيع عىل

 رشاكهم يف عمليات اتخاذين يتمتعون باملهارات املطلوبة وإفراد الذفضال  عن تقريب األ 
فعال ملهارات تمر والالتطوير املس القرارات التي تهم مستقبل املنظمة. التطوير الشخيص رضورة

ية الدورية يبالنجاح، من خالل الدخول يف الدورات التدرإىل  فراد يف املنظمة وصوال وقابليات األ 
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تهم ومهارات وقدراتهم االستيعابية، التقييم واملراجعة أي دراسة مدى قدرة التي تزيد من قابلي

مثلة االعتبار املتغريات البيئية الخارجية واملتخذ بنظر ظمة عىل تحقيق النجاح من خالل األ املن
بالعوامل السياسية واالقتصادية وغريها فضال  عن تقييم واقع املنظمة الحايل ومحاولة النهوض 

 ( يوضح هذا النموذج.33به مستقبال . والشكل )

 28( أمنوج النجاح التنظيمي 33شكل )

رتض هذا بعاد والتي يفية أ ثلة بثامنيتميز هذا النموذج بتناوله متغريات عديدة متم

بعاد شاملة ومتكاملة لكل نواحي عن أن هذه األ  النموذج من خاللها نجاح أي منظمة، فضال 
العمل يف املنظمة، وعليه يرى الباحث شمول هذا النموذج عىل متغريات عديدة متكاملة 

ومالمئة مع موضوع هذا البحث. 

28 Source: email Success@Impactconsulting.Co.UK 

mailto:Success@Impactconsulting.Co.UK
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نظمي التنافيسللنجاح امل (Sukasame، 2005)أمنوذج  -3

وة التأثريية لجودة يوضح فيه الق ( بتقديم أمنوذج2005يف عام ) (Sukasame)قام 
ي : ن هذه العوامل هة عىل تحقيق النجاح التنافيس. وأ لكرتونية والعوامل املتغري الخدمة اإل

( والتي ة)املحتوى، سهولة الوصول، سهولة االستعامل، املوثوقية، االستجابة، األمن، الخدمة الذاتي
مد، التنافسية طويلة األ  لالسرتاتيجية جودة خدمة فعالة والتي بدورها تعد مدخال إىل  تقود

ن قدرة املنظمة عىل تحقيق رضا الزبون وثقته واالحتفاظ بهم هي من العوامل فضال  عن ذلك فإ
( يوضح ذلك :34تحقيق النجاح التنافيس، والشكل )إىل  الجوهرية التي تقود

 29( للنجاح املنظمي التنافيس (Sukasame،2005( : أمنوذج 34) الشكل

يركز هذا النموذج عىل الخدمة املقدمة للزبون كعامل حاسم ومهم يف تحقيق رضا 

الزبون وبالتايل كسبه وصوال  للنجاح.

29 Souers: Sukasame, Nittana, (2005),“E-Service Quality: A Paradigm for Competitive Success of E-Commerce 

Entrepreneurs” ,www.pacis-net.org/file/2005/390.pdf. 
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عمال للمنظمات األ: مقاييس النجاح رابعا

وعليه ، ثلمنات ومتثلها بشكٍل أ غالبية البيا يعد املقياس تقديرا  لقيمة تتمحور حولها

أو  كون معايري كميةن تيس النجاح املعايري التي متثل أثر األعامل، وهي نوعان إما أ تعد مقاي
مت كس الهدف الذي قادراكية وتكون قابلة للقياس بطريقة محددة بحيث تعتكون معايري إ 

عد ن االفرتاضات والقوانها تزود بتغذية عكسية عاملنظمة عىل أساسه ورسالتها، فضال  عن أ 
يريات القيام بتغإىل  فيام إذا كانت تتالءم مع املالحظات الحالية أوانها قد تحتاج ،األساسية

جذرية.

اح من املعايري لقياس النج ا  ولطرح مقاييس النجاح التنظيمي اعتمدت املنظامت عدد
ولوا مقاييس النجاح.( يبني مجموعة من الكتاب والباحثني الذين تنا7التنظيمي، والجدول )

املقياسالباحث والسنةت

(1989)الركايب،1

هداف، التكيف(، الفاعلية )القدرة تحقيق األ 

الكفاءة )رضا العاملني، درجة تقبل الجمهور للرسالة 
 دارة، الكلفة(.تقدمها اإل  التي

الفاعلية والكفاءة.(1989)الشامع وحمود،2

(1996)الرحيم،3
هداف مجسدة يف : خدمة تحقيق األ الفاعلية )درجة 

 املجتمع، التعليم العايل والبحث العلمي(.

النجاح االسرتاتيجي من خالل التكيف، النمو، البقاء.(1999)الركايب،4

5Stringer،2000))

التدريب والتطوير، املكافآت والرواتب، تخطيط 

 التعاقب، إدارة

.يلاملوارد، التخطيط، االستثامر، املتوقع والفع

6(2003)،  
املرونة، رأس املال الفكري، محفظة املهارات، 

 الكفاءات الجوهرية.
Hitt
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( : مقاييس النجاح التنظيمي من وجهة نظر عدد من الباحثني7جدول )

عاله نالح  اختالف وجهات نظر الباحثني يف تحديد مقاييس محددة من الجدول أ 
 .للنجاح املنظمي

لكنها  ،(1989 الشامع وحمود،( و)1989 فمنهم من ركز عىل الكفاءة والفاعلية مثل )الركايب،
ميكن االعتامد عليها فقط يف تحديد مدى قدرة املنظامت عىل تحقيق تعد مقاييس تقليدية وال 

النجاح، ومنهم من ركز عىل التكيف والنمو، البقاء واالخر ركز عىل التدريب والتطوير 
والكفاءات وغريها واالخر ركز عىل التكيف والنمو والبقاء، لكن الباحث سوف يتبنى منوذج 

(Impactلتحديد نجاح املنظمة )، لشموله عىل عدة مؤرشات مهمة وفاعلة مل يسبق  وذلك

 مته مع موضوع الدراسة الحالية.ألمنوذج آخر أو باحث أن تناولها، فضال  عن مالء

7 Impact، 2005))

الرؤية االسرتاتيجية، تخطيط األداء، النشاط 

العمليايت، تطوير املنظمة، اختيار األفراد، الثقافة 
التنظيمية، القيادة واإلدارة، التطوير الشخيص، 

 التقييم واملراجعة.
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 عماللمنظمات األبعاد النجاح أ: خامسا

اد بعنظمي نظرا  لشموله عىل عدد من األ ( كمقياس للنجاح املImpactتم تبني منوذج )

لدراسة مته مع موضوع ا غريه من املقاييس فضال  عن مالءرية والتي مل تتوفر يفاملهمة والرضو 
يت :األمنوذج كل عىل حدة وكاآل بعاد هذا ، وبالتايل سوف يتم تناول أ الحالية

داء :الرؤية االسرتاتيجية وتخطيط األ  -1

ا هقة مستقبلية جديدة ومرغوبة ميكن إيصالن الرؤية االسرتاتيجية مفهوم معني لحقيإ 

نها صورة يف الذهن وتدل كل بأ  (Mcmillan and Tampoe،2000ويرى )، رجاء املنظمةلكل أ
ن تحمل الرؤية معنى يتعدى عىل صورة املستقبل ذات الثالثة أبعاد، ويجب أ  كلمة رؤية

احد يضا  كيف تعمل املنظمة ككيان و ملستقبلية التي تقدمها املنظمة وأ الخدمات واملنتوجات ا
وماذا سوف تكون ومجال عملها الذي تعمل فيه.يف املستقبل 

ن تكون لديها عوامل رئيسة ليك تكون رؤية ناجحة ( أن عىل املنظمة أ Aaker،2008ويرى ) 

دة من العاطفة ( والتي يف الغالب تكون خالدة ومتولCore Valueوهي : القيمة الجوهرية )
ن تكون عليه لرديف ملا تريد أ وماهيتها وانها متثل جوهر املنظمة ومن داخل املنظمة إذ إ 

، وهو ئة عاماقل م( والذي يجب أن يدوم عىل األ Core Purposeمستقبال . الغرض الجوهري )
 ،Big)ة هداف جريئة وكبري من التفكري يف املنتوج الحايل. أ  بعدميثل سبب بقاء املنظمة وهو أ 

Hairy، Audacious Goal) (BHAGs) س، التحول الداخيل. وتركز مثال  عىل : الهدف، املناف 

مبختلف مستوياتها وطبيعة عملها، إذ إن جميع داء مهام  لجميع املنظامت يعد األ و
داء مع الحفاظ عليه لضامن بقائها املنظامت تحاول جاهدة تحقيق درجات عالية من األ 

طاء مفهوم عشكل عام، فقد تباين الباحثون يف إ واستمرارها يف السوق بشكٍل خاص والبيئة ب
دد لألداء لكن اغلب الباحثني يعربون عنه مبدى النجاح الذي تحققه املنظمة. وعــرف مح

(2000Wheelen and Hurger، األداء بأنــه )" النتيجــة النهائيــة لألنــشطة التي تقوم بها
ة علـى صورة تعكــس مدى قدرة املنظم"األداء بأنــه  )2002 . وعــرف )القطــب،"املنظمة

مثل وقدرتها يف تحقيق أهـدافها املخطط لها عـن طريـق أنــشطتها اردهــا بشكٍل أ استغالل مو 
فقد ( Kotler،2000ما )أ  ."للمعايري التي تتالءم مع طبيعة املنظمة املختلفـة التي تؤديها وفقا  

( :35داء املتميز للدارة واملنظمة كام يف الشكل )األ  أمنوذجحدد 
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 30ء املتميزداأمنوذج األ ( : 35الشكل )

النشاط العمليايت : -2

التي بعاد و نظمة تعريف نشاطها وفقا  لثالثة أ نه يجب عىل امل( أ Deak. Abellقرتح )ا 
يتم  كيف ي الحاجات املطلوب إشباعها؟ه ما ه؟ة تساؤالت : من املطلوب إرضاؤ تتمحور بثالث

الوفاء بحاجات العمالء؟ 

ساسية التي تقودها لتحقيق النجاح تقوم املنظمة مبجموعة من األنشطة املهمة واأل و 
 وإشباع حاجاتهم تحقيق من والجامعات األفراد ميكن ومنها التسويق الذي يعد النشاط الذي

ما النشاط أ ذات القيمة.  والخدمات السلع وتبادل الطلب خلق طريق عن وذلك ورغباتهم،
يفية التي يتم ظائفه والكفهو الرتويج فهو عملية تعريف املستهلك باملنتج وخصائصه وو  ،الثاين

عليه  ع املستهلك والتأثريقنا أماكن توفره يف السوق وأسعاره فضال  عن محالة إبها استخدامه و 
 بتحديد متعلق اإلداري فيتمثل باملوارد البارية والذي يعد نشاط ،ما النشاط الثالثأ  .بارائه

30 Source: Kotler ،Phillip، (2000)، “Marketing Management”، The Millennium Edition ،By Prentice Hall International 

Printed ،U.S.A.،Inc.، P.101. 

صحاب المصالحأ

العمليات
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 االستفادة املطلوبة الكفاءاتو  باألعداد وتوفريها املهارات والخربات، من املنظمة احتياجات

 .ممكنة كفاءة بأعىل منها

 :نظمةتطوير امل  -3

تعد مسألة تطور املنظامت من املسائل املهمة كونها ترتبط بعدد كبري من العمليات 

ادة الهيكلة، التخطيط االسرتاتيجي، والتغيري التنظيمي وغريها. وعليه سنعطي اهيم مثل إعواملف
عد ن التطور التنظيمي يإ ذ إ لتنظيمي من وجهة نظر عدد من الباحثني. للتطور ا ا  محدد ا  مفهوم

ت تطوير وتعزيز االسرتاتيجياإىل  عملية تنفيذ شاملة ومنظمة مبنية عىل املعرفة تهدف
ن التطور أ  (French and Bell،2000) ضافوأ  التنظيمية والبيئية والعمليات يف املنظمة.

ر عدد جل الطويل لتطوياأل إىل  دارة العليا ومتتد نتائجها  يُدعم من قبل اإل التنظيمي يعد جهد
سلوب حل املشاكل داخل املنظمة وتجديد عملياتها لعمليات داخل املنظمة مثل تطوير أ من ا

التأكيد عىل عمل الفريق )الرسمي واملؤقت( لفعال واإلدارة الكفؤة و من خالل التشخيص ا

التكنولوجيا.  والعالقة املتبادلة بني الجامعات وباستخدام

لقيام اإىل  وهو ما سبب توجه املنظامت ،ذهان تساؤل مهم ورضوريولكن يتبادر يف األ 

وال  : ظهور التنظيمي نتيجة أ  القيام بالتطورإىل  ن املنظامت التي تتوجهإ  بالتطور التنظيمي؟
قسام، األفراد، الجامعات، األ ) مشكلة محددة ومبختلف املستويات التنظيمية سواء عىل مستوى

 واملوجهة للمنظمة سواء من داخلها أ املنظمة بأكملها(، ثانيا  : تزايد الشكاوى واالنتقادات 
قوانني جراءات والتؤديها عن اإل  خارجها، ثالثا  : انحراف املنظمة يف املامرسات التطبيقات التي

مرة يف ات املستاملحددة لها، رابعا  : تزايد التحديات الحضارية وعدم القدرة عىل مسايرة التطور 

جواء املنظمة وظروفها عام كانت. خامسا  : اختالف أ ، املجتمع

، اتفراد، الجامعة محاور رئيسة وهي : األ ن التطور التنظيمي غالبا  ما يكون عىل ثالثإ 

توى يمي عىل مسما التطوير التنظاملنظمة. إذ يعد األفراد من أهم عنارص التطور التنظيمي، أ 
ر عىل ما التطوي تطوير العالقات املتبادلة بني أفراد الجامعة، أ ارة عىلدالجامعات فرتكز اإل 

ارات، ددات التنظيمية الرئيسة وقد تكون أقسام أو إ مستوى املنظمة فيتمثل ببعدين هام : الوح
تصاالت. مناط اال لفة مثل عمليات اتخاذ القرارات وأ والبعد الثاين العمليات التنظيمية املخت

تطويرها يف املنظمة.إىل  دارةالجوانب التي تسعى اإل ( يوضح 36والشكل )
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 31تطويرها يف املنظمةإىل  دارةاملحاور التي تسعى اإل ( : 36الشكل )

فراداختيار األ  -4

راد فحص طلبات املتقدمني للتأكد من األ وظيفة االختيار هي عملية يتم مبوجبها ف

ثم مقابلتهم، وتعيينهم يف املنظمة. وتعد  ،الذين تنطبق عليهم رشوط ومواصفات الوظيفة
املرحلة الثانية من عملية التوظيف وهي حلقة الوصل الذي يربط بني الفرد يف البيئة الخارجية 

ال.مة بني الفرد واملنظمة لتحقيق االختيار الفعيف بيئتها الداخلية وتحقيق املواءوالوظيفة 

يل، القرار وبي العمل، املقابلة األولية، االختيار األ ستقبال طالن خطوات عملية االختيار تشمل )اإ 
( فريى أن خطوات عملية االختيار تتمثل 1997 ما )السلمي،. أ النهايئ، الكشف الطبي، والتعيني(

)تحديد الوظائف املطلوب شغلها، تحديد مواصفات الشخص املطلوب للوظيفة، تحديد بـ

 "، معهد اإلدارة العامة، الطفالوظيفي الرضا(، "1995املصدر : العدييل، نارص، ) 31
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بي اغرة، استقبال طالعالن عن الوظائف الشي يبحث فيه عن الشخص املطلوب، اإل املصدر الذ

 ولية، االختيار، الخطوات القانونية، الفحص الطبي،بلة األ طلبات االستخدام، املقا الوظائف، ملء
جراءات، والتعيني(. وهناك مجموعة من املعايري تتم عملية فرتة االختيار، واختبار سالمة اإل و 

لياقة ، فهو )الما املعيار الثايناملستوى األكادميي(، أ ) ول هوالختيار مبوجبها وهي : املعيار األ ا
سمني هام : قإىل  ما املعيار الثالث فهو )السامت الشخصية( وميكن تقسيم هذا املعيارالبدنية(، أ 

السامت الداخلية مثل توفر الدافعية نحو العمل وااللتزام، والسامت الخارجية والتي تتعلق 
خريا  وأ  ،فهو )الخربة السابقة( ،ما املعيار الرابعاون وغريها، أ ارجي والتفاهم والتعباملظهر الخ

 معيار )التزكية(.

الثقافة التنظيمية : -5
لتي يشرتك اتتمثل الثقافة التنظيمية مبجموعة من املواقف، القيم، املعايري السلوكية 

هر فيها ي تنصقة التتأن الثقافة التنظيمية متثل البو  )2011 ضاف )املاليك،بها افراد املنظمة. وأ 
ضاء املنظمة عة يتفق عليها أ الثقافات الفردية املختلفة واالتجاهات املتباينة لتعطي هوية واحد

ول حقق األهداف. وميكن القويعملون يف إطار قيمها وافرتاضاتها الصحيحة التي من خاللها تت
 م.ـي التنظيمنظومة املعـاين والرمـوز الـسائدة فإىل  ن الثقافة التنظيمية تشريأيضا إ 

ي القيم التن الثقافة التنظيمية هي عبارة عن مجموعة املعتقدات والتوقعات و إ 
يف تحقيق  فعاال  ا  ن للثقافة التنظيمية دور . وأ )2005 العميان،) عضاء املنظمةيشرتك بها أ 

 فراد يف املنظمة من خالل تعريفهم بكيفية االتصال فيام بينهم والعملالتكامل الداخيل بني األ 
ة، فراد املنظمة والبيئة الخارجية وكل ذوي العالقفضال  عن تحقيق التكيف بني أ ، معا  بفاعلية

داف هجيه الفكرة والجهود نحو تحقيق األ نشطة يف املنظمة لتو والقيام بدور املرشد لألفراد واأل 
 للمنظمة ورسالتها.

فحوى   عنأن هناك مجموعة من الخصائص هي التي تعرب( 2003ويرى )العطية، 
داعية بمليات اإل فراد للقيام بالعداع واملخاطرة أي )درجة تحفيز األ بثقافة املنظمة وهي : اإل 

اس والتي تعرب نفراد، التوجه نحو التباه للتفاصيل الدقيقة من قبل األ والدخول يف املخاطر(، االن
نافسة فراد ومدى املأل والتأثري فيهم، العدوانية بني افراد عن مدى اهتامم اإلدارة وتوجهها نحو األ 

باه نحو تالتي تنشأ بينهم، الثبات أي مدى قدرة املنظمة عىل الحفاظ عىل الوضع الحايل، واالن
 دارة باملخرجات. النتائج ومدى اهتامم اإل 

ذ إن إ  ن الثقافة التنظيمية تتكون من عدة مصادر هي : خصائص العاملنيأ  يذكر
ف  بالذين ن املنظمة تختار وتعني وتحتإذ إ  ،التنظيمية لخصائص العاملني أثرا  يف تكوين الثقافة



التفكري االسرتاتيجي التخطيط والسيناريو

244

لمنظمة ن معظم القيم الثقافية لفإ ،يتشاركون معها يف القيم التي تؤمن بها. أخالقيات املنظمة

تستمد من شخصية املؤسـسني ومعتقـداتهم واإلدارة العليا، وتقوم املنظامت بتطوير قيم 
قي وغيـر األخالقي للتحكم يف سلوك أعضائها من خالل أخالقية معينة وتحديد ما السلوك األخال 

ة تقوم ن املنظمإذ إ  نظام حقوق امللكية تعاملهم مع بعـضهم ومـع األطـراف املعنيـة باملنظمة.
بتحديد حقوق كل موظف ومسؤولياته إذ ينـتج عـن ذلـك وجود األعراف والقيم واالتجاهات، 

بيـرة ألنـه قـد تـم إعطاؤهم مقدارا  كبريا  من موارد املنظمة ملكية ك ا  إذ متنح اإلدارة العليا حقوق
ذ ميكن للهيكل التنظيمي أن يعزز القيم إ كالرواتب واالمتيازات األخرى. الهيكل التنظيمي 

الثقافية التي تشجع التكامل والتنـسيق الجيد. وهناك كثري من األعراف والقواعد التي تساعد 
 متنـع تشويش املعلومات وترسع تدفقها. عىل تخفيض مشكالت االتـصال و 

دارةالقيادة واإل  -6
 فضلف منها استغالل املوارد املتاحة أ نها عملية مستمرة الهدتعرف اإلدارة عىل أ 

ها نتحقيق هدف معني. أما القيادة فإإىل  استغالل عن طريق التخطيط، القيادة والرقابة وصوال 
 امد عىل القيم التي تدعم تلك األفكار واآلراء للتأثريمتثل عملية تطوير األفكار واآلراء واالعت

 و باإلنتاج،أ  لديه اهتامم بالعاملني يكون نأن القائد إما أ  )1998 بسلوك اآلخرين . ويرى )بدر،
 )1994 خرون،واحد. وأضاف )سامل وآ  آن يف اإلنتاجو  بالعاملني االهتامم بينهام مثل يجمع و قدأ 

 ،مةفراد وجامعات العمل يف املنظخاللها يتم التأثري عىل سلوك األ  أن القيادة هي العملية التي
ة ن القيادة هي عمليإىل أ  )2007 شار )مسعودان،األهداف. وأ إىل  وذلك لدفعهم للعمل للوصول

ليه ويقتنعون فقون عتأثري متبادل لتوجيه السلوك اإلنساين يف سبيل تحقيق هدف مشرتك يت
ىل إ ة تضمن متاسك الجامعة وسريها يف االتجاه الذي يؤديبأهميته فيتفاعلون معا  بطريق

تحقيق الهدف.
التطوير الشخيص : -7

يعد مصطلح التطوير الذايت واسعا  وشامال  يف مفهومه، فهو يتعلق بتنمية القدرات 

العمل عىل اكتساب القيم واألخالق "واملهارات الذاتية من طرف الفرد. وميكن تعريفه بأنه 
يص التطوير الشخن عملية "، إ سلوك مقبولإىل  السلوك غري املرغوب فيه الفاضلة وتحويل

وكذلك يصنع الثقة ويجعل الفرد قادرا  عىل تحمل  ،خرينام النفس وأمام اآل ميجعل الفرد فعاال  أ 
امعيا  وبذلك يصنع للفرد وزنا  اجت ،املسؤوليات مهام كربت فضال  عن حل املشاكل بعقلية متزنة

ثابتا .
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واملراجعة مالتقيي -8

 ةحدى العمليات الرضورية وعىل جميع املستويات يف املنظمتعد عملية تقييم األداء إ 
للتحقق من إنجاز الخطط التي تم رسمها، إذ عن طريق تقييم األداء تتم مقارنة األداء الفعيل 

تقوم  اههداف املطلوبة التحقيق والتي توفر التغذية العكسية للدارة والتي بدور بالنتائج واأل 
ألنها من عملية الرقابة  ا  داء جزءوتعد عملية تقييم األ  .باتخاذ القرارات وتصحيح االنحرافات

يتم  نها تعد استقراء للمؤرشات التيتقوم بتوجيه األنشطة وصوال  لتحقيق األهداف فضال  عن أ 
 يف ضوئها اتخاذ القرارات . 

ثائق ت والو داري من خالل السجال اإل عملية تحليلية لنتائج النظام  نهاأما املراجعة فإ

هذه  ابقةخرى تعرب عن قياس مدى مطواملستندات وكافة األدلة والرباهني من جهة، ومن جهة أ 
شار وأ  ملعايري املراجعة املتعارف عليها.نظمة الفرعية لهذا النظام وفقا  النتائج لواقع تشغيل األ 

و جزئية، ووفقا  للمراجعة الكلية يقوم املراجع ما كلية اإىل أن املراجعة تكون إ )2002 )الرسايا،
ول صحة رأي فني محايد حإىل  بفحص القيود واملستندات والسجالت يف املنظمة بقصد التوصل

اهمة سولكن مع التطور الرسيع ونشوء الصناعات الكبرية ورشكات امل ،القوائم املالية ككل
ميع العمليات وكافة السجالت ن يقوم املراجع بتدقيق جبحيث مل يصبح من املعقول أ 

( :37واملستندات، وكام يف الشكل )

32المراجعة الكلية في المنظمات(37لشكل )ا

. 169، دار املعرفة الجامعية للنار، اإلسكندرية ص"املراجعة والتدقيق(، "2002املصدر : رسايا، محمد، السيد، ) 32
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